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A I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (I CNDRSS), realizada em junho de 2008, em Olinda, foi um mo-
mento especial para o país e aconteceu em um cenário internacional que 
desafia todo o mundo a contribuir para garantir a segurança alimentar e 
avançar na produção sustentável. Desafios que requerem a afirmação de 
novas referências de desenvolvimento sustentável.

Foi neste espírito que representantes de todo o Brasil afirmaram uma 
nova visão de desenvolvimento rural sustentável sintetizado na expres-
são um Brasil rural com gente, com sustentabilidade, inclusão, diversida-
de, igualdade e solidariedade.

Esta caminhada começou bem antes, no Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), por meio do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Rural Sustentável (Condraf ), organizador do evento. Foram 
mais de 30 mil participantes em todas as etapas até chegarmos à Eta-
pa Nacional: quatro dias de debates que envolveram agricultores(as), 
assentado(as) da reforma agrária, camponeses(as), extrativistas, pesca-
dores artesanais, povos indígenas, quilombolas, jovens, idosos e repre-
sentantes do poder público federal, estadual e municipal de todos os 26 
estados do país e do Distrito Federal. 

Um dos destaques do evento foi a presença massiva das mulheres, 
que representaram mais de 40% dos participantes.

O Brasil rural que temos é ainda marcado por injustiças e desigualda-
des, mas também pela riqueza cultural e pelo protagonismo dos setores 
populares. A  Conferência propôs ações estratégicas para a construção 
de relações mais equilibradas e para o desenvolvimento rural sustentá-
vel. Estamos no caminho certo. Há um sentimento que avançamos e que 
muito já foi conquistado na estruturação e consolidação das políticas 
de desenvolvimento rural, como o crédito, assistência técnica, seguro, 
comercialização, capacitação, associativismo e cooperativismo, as ações 
de promoção da igualdade e de garantia do direito à terra. Mas saímos 
da Conferência com a certeza que podemos avançar ainda mais.

O novo desafio é concretizarmos as resoluções da Conferência, cons-
truirmos a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural 
e fazer do meio rural um espaço com mais democracia, mais cidadania. 

 Guilherme Cassel Humberto Oliveira
 Ministro do Desenvolvimento Agrário Secretário de Desenvolvimento Territorial
 Presidente do Condraf Secretário do Condraf

Foram mais de 30 mil
participantes em

todas as etapas até

chegarmos à Etapa 
Nacional [...]
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Tema

 “Por um Brasil Rural com Gente: Sustentabilidade, Inclusão, Diversidade, Igualdade e 
Solidariedade”

DaTa e LocaL

25 a 28 de junho de 2008, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

objeTivo GeraL

 Formular uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Meio Rural que 
contemple as diversidades sociais e regionais do país.

ParTiciPanTes

 A Conferência Nacional contou com 1.556 participantes, sendo 1.207 delegados(as) estaduais e 
nacionais, 234 convidados(as) e 115 observadores.

n	2/3 do total de vagas dos(as) delegados(as) foram reservadas à sociedade civil. Agricultores(as), 
assentados(as), camponeses(as), comunidades quilombolas, jovens, povos indígenas, agroex-
trativistas, pescadores(as) artesanais, representantes de empreendimentos cooperativos e da 
economia solidária, comerciantes, industriais, agentes de saúde e professores(as) preencheram 
80% das vagas desse segmento, enquanto os outros 20% foram ocupados por representantes de 
redes, organizações não-governamentais de apoio e assessoria e de cooperativas de técnicos.

n	Os órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário estiveram representados em 1/3 do total de vagas de delegados(as).

 Confira abaixo o perfil dos(as) participantes.

 Síntese por representação institucional - Número de delegados(as)

Poder Público 331

Sociedade Civil 876 

Síntese por sexo - Número de delegados(as)

Mulheres 508

Homens 699 

 Síntese de delegados(as) por faixa etária

Faixa etária Quantidade Porcentagem (%)

Até 24 anos 51 4,22 %

De 25 a 40 anos 440 36,45 %

De 41 a 60 anos 567 46,97 %

Mais de 60 anos 149 12,34%

A Conferência Nacional 

contou com 1556 
participantes, sendo 

1207 delegados(as) 
estaduais e nacionais, 

234 convidados(as),  

e 115 observadores.
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o Processo

A Conferência teve sua realização aprovada na 28ª Reunião Ordinária do Condraf, realizada no 
dia de 5 de junho de 2007, e se inseriu na estratégia de consolidação de novos mecanismos de 
participação, estimulados amplamente pelo Governo Federal nos últimos anos, mas a discussão 
sobre sua realização iniciou antes.

Dentro da agenda de discussão da Conferência, foram realizados dois eventos nacionais de 
significativa contribuição para a discussão do desenvolvimento rural sustentável: o Seminário 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizado em Brasília, no ano de 2005; e a Plenária 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada em Porto Alegre, no ano de 2006. 

Durante a 29a Reunião Ordinária do Condraf, nos dias 29 e 30 de agosto de 2007, foi aprovado 
o Regimento Interno da I CNDRSS, que definiu os procedimentos de realização, o temário, a 
metodologia, a organização, as comissões organizadoras, as atribuições e os recursos.
           
A proposta de Regulamento Interno teve como objetivo definir as regras de funcionamento da 
Etapa Nacional da I CNDRSS. O documento foi lido e aprovado em Plenária, no dia 25 de junho, 
como primeiro ato da programação.

orGanização

A I CNDRSS foi organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural (Condraf). 

No âmbito nacional, o Condraf criou a Comissão Organizadora Nacional (CON) para a organização, 
desenvolvimento e realização das atividades da I CNDRSS, que contou ainda com o apoio das 
seguintes subcomissões: Conteúdo e Metodologia, Executiva e Mobilização.

comissão orGanizaDora nacionaL

Humberto Oliveira – Secretário de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) e Secretário do Condraf 
(Coordenador)
Carmen Foro – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)
Gilmar Luiz Pastorio – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf 
Brasil)
José Aldo dos Santos – Articulação do Semi-árido Brasileiro (ASA)
Luiz Cláudio Lopes da Silva (Mandela) – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Paulo Guilherme Francisco Cabral – Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Roseli Bueno de Andrade – Secretaria do Condraf/MDA

Apoio Institucional
Denise Kroeff – Secretaria-Executiva/MDA
Lilian dos Santos Rahal – SAF/MDA
Reinaldo Pena Lopes – SDT/MDA
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Apoio Institucional no Governo do Estado de Pernambuco
Gabinete do Governador
Sr. Antonio Barbosa – Gerente de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento

Subcomissão de Conteúdo e Metodologia
Carlos Mário Guedes de Guedes – Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD/
MDA)
João Torrens – Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (DESER)
Roberto Marinho – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Roseli Bueno de Andrade – Secretaria do Condraf/MDA
Colaboração: Vera Maria de Moura Echenique Azevedo – Secretaria do Condraf/MDA; Laudemir 
Muller (Assessoria Internacional/MDA)

Equipe de Sistematização do Documento 
Prof. Lauro Mattei (UFSC) – Coordenador
Cláudio Gustavo Lasa
Prof. Eliano Sérgio de Azevedo Lopes (UFSE)
Inês Cabanilha de Souza
Karina Kato
Prof. Marcelo Miná Dias (UFV)
Mônica Schiavinatto
Mônica Schroder (SAF/MDA)
Prof. Oscar Rover (Unochapecó)
Prof. Walmor Schiochet (FURB/SC)

Subcomissão de Mobilização
Articuladores Estaduais – SDT/MDA
Comissões Organizadoras Estaduais 
Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS
Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário – DFDA
Gessilda da Silva Viana – Coordenação Nacional das Delegacias Federais do MDA
Ivanilson Guimarães – SDT/IICA/MDA
Vera Maria de Moura Echenique Azevedo – Secretaria do Condraf/MDA

Para organização, desenvolvimento e realização das etapas preparatória e estadual e no processo 
de mobilização foram constituídas Comissões Organizadoras Estaduais (COEs) vinculadas 
aos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Delegacias Federais do 
Desenvolvimento Agrário (DFDA/MDA); Comissões Organizadoras Territoriais (COTs) vinculadas 
aos colegiados territoriais; Comissões Organizadoras Municipais (COM) vinculadas aos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural, e Comissões Organizadoras Intermunicipais (CIM) ligadas 
a fóruns, consórcios ou articulações interinstitucionais, com paridade entre órgãos públicos e 
sociedade civil.
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coTas

Um importante avanço da I CNDRSS foi a adoção de um sistema de cotas com o objetivo de garantir 
a presença de segmentos da sociedade que historicamente não participam de espaços públicos de 
discussão e formulação das políticas públicas. Na eleição das delegações estaduais, recomendou-se a 
paridade entre homens e mulheres, e foi obrigatório observar a cota de no mínimo 30% de mulheres.
A fim de estimular a presença ampla e qualificada de mulheres rurais na preparação e realização da 
I CNDRSS e o debate sobre o protagonismo das mulheres no desenvolvimento rural sustentável, o 
Condraf, por meio do GT de Gênero do Comitê Permanente de Promoção da Igualdade de Gênero, 
Raça e Etnia, lançou, em dezembro de 2007, a Campanha Nacional Brasil Rural com Igualdade para as 
Mulheres Rurais para divulgar, mobilizar e preparar a participação das mulheres na Conferência. 
As Comissões Organizadoras Estaduais puderam definir ainda cotas para a participação de 
comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, jovens, povos indígenas, agroextrativistas, 
pescadores artesanais, bem como de representantes territoriais em número proporcional à 
realidade de cada unidade da Federação e de acordo com as orientações e informações da Comissão 
Organizadora Nacional.

eTaPas e mobiLização 

Visando à participação da população nos seus diversos níveis – municipais, territoriais e estaduais 
–, a I CNDRSS foi estruturada em três etapas: preparatória, estadual e nacional.

Preparatória – Realizada de 10/11/07 a 30/01/08

Na primeira etapa da I CNDRSS, foram promovidas 230 Conferências Municipais, Intermunicipais e 
Territoriais, sendo 72% territoriais e 24% intermunicipais.
Além dessas, houve três eventos nacionais, sendo 1 temático e  2 setoriais:

1. Evento Setorial Quilombola, realizado em Luziânia/GO, dias 8 e 9/12/2007. Promoção: 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais – Conaq; Programa de 
Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia – Ppigre/MDA; Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial – Seppir.
2. Evento Temático Cooperativismo Solidário na Dinamização Econômica dos Territórios 
Rurais, realizado em Brasília/DF, de 21 a 23/01/2008. Promoção: SDT/MDA; Senaes/MTE; Unicafes; 
Ancosol; Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES).
3. Evento Setorial Nacional de Mulheres, realizado em Brasília/DF, dias 24 e 25/01/2008. 
Promoção: GT de Mulheres do Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia do 
Condraf; Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia – Ppigre/MDA; Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres – SPM; Movimento de Mulheres Camponesas – MMC; 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB; Fetraf Brasil; Comissão de 
Mulheres – Contag; Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste – MMTR. 
Totalizando, foram realizados 233 eventos com a presença de 21.615 pessoas.
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Estadual – Realizada de 15/03/08 a 30/05/08

Foram realizadas conferências nos 26 estados e no Distrito Federal, totalizando 5.337 participantes. 
Foram eleitos 1.581 delegados e delegadas para a etapa ou Conferência Nacional. As Conferências 
tiveram grande repercussão política nos estados, sendo que várias delas contaram com a presença 
de governadores(as), de vice-governadores(as), de secretários(as) de estado, de parlamentares, 
tanto federais como estaduais, de vereadores(as), prefeitos(as), membros do poder Judiciário e do 
Ministério Público e das principais lideranças da sociedade  civil nos estados.

Conferência Nacional – Realizada de 25 a 28/06/08

A mobilização para a etapa nacional ficou sob a responsabilidade das Comissões Organizadoras 
Estaduais e Nacional, haja vista que a maior parte dos(as) delegados(as) foram eleitos(as) nas 
conferências estaduais.
Antecedendo a etapa nacional, foi realizado em Recife, nos dias 22 e 23 de junho, por solicitação da 
Coiab e com o apoio do Condraf/MDA e da Funai, um evento preparatório com os(as) delegados(as) 
indígenas, para a sua participação na Conferência.
A etapa nacional reuniu um público total de 1.556 participantes, e a participação de cerca de 75% 
de delegados(as) provenientes do Brasil rural, ou seja, dos territórios e pequenos municípios do 
interior dos estados.
A I CNDRSS construiu, com base no acúmulo de debates realizados sobre a temática do 
desenvolvimento rural sustentável e em um documento-base, os subsídios para a elaboração da 
Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que servirá como referência 
para as políticas públicas e para a sociedade.

25 de junho de 2008

9 às 18:30h Credenciamento

12 às 14h Almoço 

14 às 17:30h Plenária de apresentação dos estados e aprovação do Regulamento

18:30 às 20:30h Solenidade de abertura

 26  de junho de 2008

8:30 às 12h Painel – O Brasil Rural que Queremos

12 às 14h Almoço

14:00 às 18h Comissões Temáticas da Parte I – O Brasil Rural que Temos

27 de junho de 2008

8:30 às 12h Comissões Temáticas da Parte II – O Brasil Rural que Queremos – Salas 1 a 21

12 às 14h Almoço 

14 às 16h Comissões Temáticas da Parte II – O Brasil Rural que Queremos 

16:20  às 20h Plenária da Parte I

 28 de junho de 2008

8 às 12h Plenária da Parte II 

12 às 14h Almoço 

14 às 19:30h Plenária da Parte II

19:30 às 20:30 Encerramento

Programação da I Conferência 
Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário
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aberTura Da i cnDrss

O Hino Nacional estilizado do Quinteto Violado abriu oficialmente a I Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A solenidade de 
abertura, na qual foi apresentado o vídeo “Brasil Rural com Gente”, com imagens de todas as 
etapas da Conferência, foi realizada na noite de 25 de junho. Participaram da Mesa de Abertura: 
o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel; o Governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos; o Secretário de Desenvolvimento Territorial e Secretário do Condraf, Humberto 
Oliveira; conselheiros(as) do Condraf: José Aldo dos Santos (Articulação do Semi-árido – ASA); 
Maria Aparecida Mendes (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas – Conaq); Saturnino Wapotowé Rudzane´edi (Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB); José Paulo Crisóstomo (União de Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária – Unicafes); Carmem Foro (Contag); Elisângela Araújo – 
(Fetraf Brasil); Manuel dos Santos (Contag) e Jaime Amorim (Via Campesina).

Confira abaixo destaques dos discursos da cerimônia de abertura da I CNDRSS.

Humberto Oliveira (Secretário de Desenvolvimento Territorial)
“Esta Conferência começou faz algum tempo. Desde 2003, estamos reestruturando nosso conselho, 
o Condraf. Nós temos, no Brasil, um meio rural vivo, pulsante, forte, que quer ser protagonista do 
desenvolvimento desse país, que quer influenciar as políticas públicas. Estamos crescendo como nação, 
do ponto de vista econômico, das políticas sociais, mas temos um grande desafio, que é enfrentar as 
desigualdades, e essas desigualdades sociais e regionais passam pelo meio rural brasileiro”.

José Aldo dos Santos (ASA)
“Entendemos que, nessa Conferência, o semi-árido vai ser visto, vai ser olhado, vai ser debatido, 
enquanto uma política futura de desenvolvimento do país, saindo daquela visão tradicional do 
combate à seca para uma convivência com o semi-árido, uma convivência inclusiva. O clima do semi-
árido é um clima de otimismo, de possibilidade, de cultura e de futuro para esse país”. 

Saturnino Wapotowé Rudzane´edi (Coiab)
“Quero registrar que temos plena confiança e acreditamos no desenvolvimento do nosso país, mas 
com igualdade para todos. E digo, em nome dos povos indígenas, que estamos muito felizes de 
sermos contemplados nessa Conferência. Agradecemos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
ao governo, que hoje abrem esse espaço, e à sociedade, que nos dá essa oportunidade de construirmos 
juntos o desenvolvimento rural igual para todos”.

José Paulo Crisóstomo (Unicafes)
“Nós estamos vivendo, nesses dias aqui da Conferência, um dos momentos mais importante para 
nós e para o Brasil, porque esperamos muito tempo para acontecer essa Conferência. No momento, 
o Brasil está fazendo parte de um debate mundial: a questão da crise de alimentos, que passa por 
nós, agricultores e agricultoras familiares do Brasil inteiro. Precisamos aqui ter uma estratégia de 
desenvolvimento rural com gente, de forma que possamos pensar, cada vez mais, em qualidade de 
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vida no campo, com educação, com moradia, com saúde, com estrada”.

Carmem Foro (Representante dos Movimentos das Mulheres Rurais presentes à 
Conferência, Contag e Vice-presidente da CUT)
“Acredito que a Conferência que estamos realizando é um marco histórico, pois já começa na sua 
primeira realização com um processo democrático rico, quando conseguimos fazer todo um debate da 
participação dos indígenas, da participação das mulheres, da participação dos nossos irmãos e irmãs 
quilombolas, da participação da diversidade. E eu acredito que isso é uma escolha política.  Considero 
que ter 42% de mulheres nessa Conferência é uma sinalização, é abrir a porta da participação para a 
construção de um processo, de um conjunto de proposições”.

Jaime Amorim (Via Campesina)
“Nós somos, aqui, herdeiros de um povo lutador, de um povo camponês que, infelizmente, para 
sustentar o modelo de desenvolvimento industrial brasileiro, teve que deixar o campo, os sertões, para 
sustentar esse modelo industrial falido que aí está. Que nós possamos construir uma nova agricultura, 
mais saudável, para quem produz, para quem consome e para todo o povo brasileiro”.

Elisângela Araújo (Coordenadora Nacional da Fetraf Brasil)
“Essa conferência é uma conquista, é muito importante para o debate, para o enriquecimento das 
nossa ações na construção de um verdadeiro desenvolvimento sustentável e solidário para o mundo 
rural brasileiro. Conseguimos construir um processo no qual mais de trinta mil pessoas participaram 
de todos os debates, trazendo a sua riqueza, a sua experiência a partir do seu local de trabalho, 
de sua realidade. Isso é muito rico, isso que é realmente construir um verdadeiro processo de 
desenvolvimento...”.

Manuel dos Santos (Presidente da Contag)
“Felizmente chegamos à Conferência. Essa Conferência que vem sendo discutida há muito tempo e 
que estamos realizando agora é um marco na história da organização e na construção de um mundo 
novo para o meio rural. Não é necessário dizer do equívoco de todos os governantes que passaram 
por esse país, nesses mais de 500 anos, que focaram sempre o desenvolvimento do meio rural no 
fortalecimento para a grande propriedade, para a concentração da terra, dos meios de produção, da 
renda. Isso gerou a desagregação das famílias e nós já tivemos um Brasil rural com mais gente do que 
hoje. Eu acho que nós precisamos acrescentar nessa frase, que já está muito boa, ‘Por um Brasil rural 
com gente’, acrescentar ‘feliz’: ‘Por um Brasil rural com gente feliz”.

Guilherme Cassel (Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário)
“Esse é o momento certo para fazermos um balanço crítico e rigoroso daquilo que nós construímos 
juntos nos últimos seis anos, mas é, acima de tudo, hora de avançar. É hora de construir unidade. É 
hora de retomar o ofensividade política. O nosso momento é agora, a nossa oportunidade chegou. 
Nós estamos frente à chance de respondermos ao Brasil e ao mundo que nós podemos, sim, produzir 
e produzir com qualidade e auxiliar a sociedade brasileira e auxiliar o mundo a enfrentar a crise de 
alimentos e de energia. É hora, portanto, de avaliar, sim, mas é hora, acima de tudo, de construir 
unidade, de avançar, de reafirmar a importância da reforma agrária e da agricultura familiar com 
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projeto de desenvolvimento mais justo e mais equalizado. As políticas públicas para a agricultura 
familiar e para reforma agrária desse governo têm o coração, a alma, as mãos de cada um de nós, de 
cada movimento, de cada agricultor e de cada agricultora”.

Eduardo Campos (Governador do Estado de Pernambuco)
“Esse é um momento histórico, é uma conquista de muitos que já não estão mais aqui, mas que 
lutaram, que deram a sua vida, tiveram coragem de enfrentar a intolerância, de enfrentar governos, 
mas de organizar o nosso povo pelo mundo rural afora, do Brasil, para que, hoje, sociedade, povo, 
governo, pudéssemos estar aqui em Pernambuco, discutindo uma nova etapa da luta. E, aqui, devo 
interpretar que o movimento rural brasileiro, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Brasil, presta nessa primeira Conferência uma homenagem histórica a muitos homens e mulheres do 
povo que aqui, em Pernambuco, começaram lutas tão importantes, que animaram a luta pelo Brasil 
afora, ainda em meados do século passado. Esse encontro, essa Conferência, começa na verdade a 
reconstruir o Estado brasileiro. O velho Estado brasileiro foi construído pelas mãos da elite brasileira, e 
foi construído muito mais sobre um pensar urbano do que um pensar que compreende a diversidade 
de um Brasil rural. Neste momento, que pensamos em reconstruir o Estado brasileiro, e que se faz 
necessário reconstruí-lo, é fundamental que o olhar do campo, marcado pela luta, pelo sofrimento, 
pela dor, pelo sangue de muitos companheiros que tombaram enfrentando a intolerância, seja 
respeitado por um governo que foi construído com estas forças: militando, sonhando, batalhando 
para que possamos aqui pensar”.
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Painel – O Brasil rural que queremOs

O painel “O Brasil Rural que Queremos” foi realizado no dia 26 de junho. O painel reuniu o Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, que o coordenou, e os painelistas Tânia Bacelar 
(economista e professora da UFPE); Paul Singer (economista, Secretário Nacional de Economia 
Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego e professor da USP); Renato Maluf (economista, 
Presidente do Consea Nacional e professor do CPDA/UFRRJ) e Maria Emília Pacheco (antropóloga, 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE, Articulação Nacional de 
Agroecologia e conselheira do Consea Nacional), que debateram as perspectivas e os desafios para 
o desenvolvimento rural sustentável.

PALESTRA PROFª TÂNIA BACELAR

Agradeço ao Ministro e aos organizadores pela oportunidade de participar desse evento e, em 
especial, desse painel introdutório. Para mim, é muito bom vê-los reunidos aqui na nossa cidade. 
Então, sejam bem-vindos e muito obrigada pela oportunidade.  Me foi pedido para fazer uma 
ligação entre uma estratégia mais geral para o Brasil e o desenvolvimento rural, por isso estou 
falando primeiro. 

Dividi minha fala em quatro grandes momentos. Primeiro, situarei, rapidamente, traços relevantes 
da herança que temos no Brasil; depois, vou vir para o momento atual. Nele, veremos quais as 
grandes tendências mundiais e quais são as mudanças mais recentes no Brasil para chegar onde 
eu preciso. Ou seja, para especular como o mundo rural se inscreveria  numa estratégia de futuro 
para o nosso país. Vou seguir esses quatro momentos analíticos. 

Heranças importantes.

 O Brasil do século XX é um exemplo de sucesso de desenvolvimento econômico. Naquele século 
predominava o entendimento de que desenvolvimento era sinônimo de desenvolvimento 
econômico. E o Brasil é um dos melhores exemplos que existem no mundo de um país que 
conseguiu construir um processo exitoso de desenvolvimento econômico. Promoveu uma intensa 
industrialização e chegou ao início dos anos  80 do século XX com a oitava maior e mais diversificada 
base industrial do mundo. E, no começo do século era um país primário-exportador, logo não é 
preciso melhor exemplo de sucesso do que esse. Depois dos sete grandes ( integrantes do G7), o 
oitavo país em importância econômica era o Brasil. Paralelamente, ao longo do século XX o Brasil 
se transformou num país urbano, quando até aí era predominantemente rural. 

Fazer a industrialização e levar a população para a cidade deixou marcas fundamentais no país, 
são heranças importantes do século XX. Vale ressaltar, no entanto, que esse traço urbano seja 
muito questionável – voltarei a isso daqui a pouco –, mas a sociedade brasileira se considera uma 
sociedade urbana e ela usa um macro número para justificar isso: é  que do total dos brasileiros 
que nós somos, mais de oitenta por cento moram nas cidades. Por esse número, somos um país 
urbano. Na verdade, nós sobrevalorizamos a industrialização e a urbanização, e eu acho que essa é 
uma grande herança do século XX.

O sucesso econômico dessa trajetória foi tão grande que a sociedade brasileira “jogou todas as suas 
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fichas”  nessa dupla mudança estrutural: ser uma sociedade urbana e ser uma potência industrial. 
Se fosse só a supervalorização desses dois projetos não haveria problema, o problema é que o 
mundo rural foi desvalorizado no Brasil e essa é uma herança importante para pensarmos o Brasil 
do futuro, porque muitos outros países do mundo, que são países industriais, não desvalorizam o 
mundo rural, como nós desvalorizamos. Então, essa é uma herança que considero importante.

O campo, na verdade, transformou-se pela via da modernização conservadora: modernizou-se 
sem realizar transformações profundas, sem grandes mudanças estruturais. Um exemplo é a 
questão da terra, ou seja, a questão da reforma agrária, que foi sendo adiada. Assim, a questão 
da terra continua fundamental para pensar o futuro do país. Uma alta concentração de terras 
ainda permanece. O campo continua sendo, no Brasil,  palco da violência em todas as regiões do 
país – violência social e violência física.  E o mais grave: o campo, para a o Brasil urbano, é visto 
como o lugar do atraso. Notamos muito isso nas campanhas políticas, quando os analistas falam 
do tal “voto dos grotões” para se referir aos eleitores do Brasil rural. E grotões é uma palavra que 
desvaloriza, não é uma palavra respeitosa. É uma palavra feita para dizer que ali é o lugar do que 
não mudou, do atraso, do que não é moderno. Essa é uma herança cultural muito pesada.

Em contraste, quando olhamos o Brasil real, 80% dos municípios brasileiros são rurais. O problema 
é que o nosso conceito de sociedade urbana é falso. O Prof. José Eli da Veiga tem insistido muito 
nisso. Consideramos urbano quem mora no perímetro urbano ( e quem define o perímetro urbano 
é uma lei municipal). Então, quem mora num pequeno município de cinco mil pessoas, se habita  
no perímetro urbano, é considerado urbano. E é tão urbano quanto um habitante de São Paulo. 
É isso que dá os 83% do chamado Brasil Urbano. Na verdade, esse número precisa ser objeto de 
uma reflexão,  quando pensamos o futuro do país. A maioria dos municípios brasileiros e mais de 
um terço da população brasileira pode ser considerada rural. Isso não é pouco. Isso é uma porção  
importante do país. Para ser mais precisa, na Contagem  da População, feita em 2007, pelo IBGE,  
87% dos municípios do Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Não são 10%... Portanto, esse “ser 
um país urbano” precisa ser melhor discutido para pensarmos o futuro do país.

A outra herança importante é a da desigualdade. Se existe uma marca fundamental da sociedade 
brasileira que herdamos e aprofundamos no século XX é a marca da desigualdade, tanto social 
como regional. Em qualquer escala que se faça um mapa no Brasil, a desigualdade se reproduz.. 
Mudamos  a escala de observação mas a realidade não muda: o Brasil altamente desigual sempre 
aparece.  Na escala macro-regional, o Nordeste e o Norte têm claramente piores padrões sócio-
econômicos. Mas, se  desembarcamos  no Norte ou no Nordeste, desigualdades intra-regionais 
aparecem com muita nitidez. Se descemos à escala das cidades, de novo reencontramos a grande 
desigualdade entre áreas ricas e pobres. 

Não adianta, muda-se  a escala e esse traço comum, vindo de nossa herança histórica, se reafirma. 
E, vale destacar, que aprofundamos essa desigualdade no século XX de uma maneira muito forte: 
concentramos tanto os investimentos no Sul e Sudeste do Brasil que a desigualdade regional se 
ampliou muito e essa é uma herança que ficou. E que também  precisa ser discutida. Eu digo que, 
no século XX,  a “concentração domou a diversidade”. E isso é lamentável, pois um dos grandes 
patrimônios do Brasil é a sua magnífica diversidade ambiental, sócio-econômica e cultural. Um 
país continental, que tem seis biomas, que tem várias bases produtivas, que teve processos de 
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ocupação históricos muito diferentes, que trouxe populações muito diferentes de várias partes 
do mundo e fez miscigenações diferentes. Somos um país miscigenado? Somos, mas a presença 
européia é muito mais forte no Sul do que no Nordeste. E a presença africana é muito mais forte no 
Nordeste do que no Centro-Oeste, por exemplo. Logo, o mix não é o mesmo e isso faz uma grande 
diferença. São visões de mundo diferentes, são culturas diferentes, são modos de vida diferentes. 
E, infelizmente, essa magnífica diversidade do Brasil foi amortecida pelo peso da concentração 
econômica do século XX. Tal herança nos alerta, principalmente, quando trabalhamos com 
as médias no Brasil. As médias no Brasil não dizem nada porque todas são influenciadas pela 
realidade do Sudeste e, principalmente, pela realidade de São Paulo. E a tendência é de tratr o 
restante do país como “o resto”. Só que esse “resto” é de uma diversidade maravilhosa. Não dá 
para tratar de forma generalizada, pois a diversidade é uma grande herança. Por isso não dá para 
pensar o Brasil a partir de São Paulo e de Brasília. Esses são apenas centros ( econômico e político, 
respectivamente), mas não sintetizam o Brasil. O país é muito mais rico e complexo. 

Do final do século XX, herdamos algumas complicações. Primeiro, um desequilíbrio macroeconômico 
importante e sofremos suas conseqüências  ainda hoje. O quadro melhorou, mas ainda temos um 
grande desequilíbrio, principalmente nas contas públicas. A crise fiscal intensa das duas décadas 
finais do século passado continua sendo um desafio importante para pensarmos o futuro, porque, 
da receita pública, grande parte ainda vai para pagar a dívida e uma parte menor é que sobra para 
financiar as políticas públicas. Essa é uma trava que ainda continua muito pesada para pensarmos 
o futuro do país. Está melhorando também, mas ainda é muito forte. 

Outra herança é a do crescimento garroteado das últimas décadas do século XX, que ampliou os 
nossos problemas, porque aumentou, por exemplo, o desemprego em larga escala.

Finalizando esta parte, apresento esse mapa, que é o mapa da desigualdade. Posso trazer 50 
mapas para vocês e qualquer variável sócio-econômica mapeada destaca  uma linha divisória de 
duas realidades distintas, revelando dois macro padrões sócio-econômicos no país. Esse é o mapa 
do IDH. Quanto mais azul, mais alto o IDH, portanto, melhores as condições de vida da população. 
Quanto mais vermelho, mais baixo o IDH. Pode-se perceber que há uma linha que vai dividir o 
Brasil de Belo Horizonte para cima e de Belo Horizonte para baixo. Isso é uma marca importante 
para pensarmos o nosso futuro, já que reduzir desigualdade é um desafio importante. Esse é o 
Brasil que nós temos, mas não é o que queremos. 

Contexto mundial. 

O que está acontecendo no contexto mundial? Comecemos pelo avanço da globalização. Não dá 
para pensar o futuro sem pensar a globalização e sem pensar a financeirização da riqueza (ou 
seja, a capacidade que os agentes econômicos têm hoje de fazer lucro e de ganhar dinheiro na 
esfera financeira da economia, que é uma esfera que não cria emprego). Esse é um dado da nossa 
realidade mundial. 

Um dado positivo é a atenuação da onda neoliberal. Pelo visto, nesse campo,o pior já passou. O 
estrago foi tão grande que parece que percebemos, principalmente em países como os nossos,  que 
essa não é uma receita adequada. 

Outra marca do ambiente mundial é a emergência de uma  nova geopolítica mundial. Estamos 
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andando para um mundo mais multipolar. A grande força do império americano começa devagar 
a perder peso e outros países  do mundo começam a ganhar peso. Então, quando olhamos para o 
futuro, o cenário é de um mundo mais multipolar do que foi no século passado. 

Outra coisa positiva é o avanço das preocupações com o meio ambiente e com as questões 
sociais, que está refletido num debate mundial sobre um novo conceito de desenvolvimento. 
Desenvolvimento cada vez menos é entendido como sinônimo apenas de crescimento econômico 
ou como desenvolvimento econômico. Crescimento econômico tem que ser acompanhado de 
outras condições. Tem que respeitar a natureza,  tem que distribuir seus frutos: portanto, não é 
qualquer crescimento que serve.  

Portanto, estamos mudando o conceito de desenvolvimento, e assim, temos que pensar uma 
estratégia para o Brasil dentro desse novo conceito. 

No mundo rural, mudanças muito importantes também estão sendo observadas. Uma delas é a  
mudança do paradigma tecnológico. A produção agrícola do século XX foi baseada na química. 
A produção agrícola do século XXI é cada vez menos baseada na química. Ou é baseada na 
agroecologia ou vai para a linha dos transgênicos. Já fazemos essa discussão hoje, diante desses 
dois  novos paradigmas. E ambos se distinguem do paradigma anterior. Portanto, está em curso 
uma mudança estrutural de grande profundidade à escala mundial: a mudança  do paradigma 
técnico da produção do mundo rural.

Outra tendência importante é de alta dos preços dos alimentos. Isso que estamos vendo na televisão 
não é conjuntural. É uma tendência estrutural. Já vinha se anunciando. Agora está ganhando 
força, mas já é uma tendência sinalizada em vários estudos. E ela é produto de múltiplas causas. O 
aumento do consumo mundial, o aumento do preço do petróleo, a disputa com os biocombustíveis, 
se associam a  problemas climáticos e até  aos impactos da especulação nesse segmento. Uma 
parte do dinheiro que estava no mercado imobiliário americano, por exemplo, foi embora para as 
commodities que vêm da agricultura, e isso pressionou os preços dos bens alimentares. Existem 
muitas causas, por isso é um movimento mais estrutural do que conjuntural.

 E outro debate importante é o que se dá em torno dos  recursos hídricos. O século X XI vai ser 
marcado pela discussão intensa sobre recursos hídricos, que vai se tornar um recurso cada vez 
mais escasso, provocando conflitos de um lado, mas, de outro, provocando gestão integrada. Para 
superar os conflitos, a gestão integrada dos recursos hídricos deve avançar. 

Um outro movimento estrutural importante é a disputa pela terra para produzir alimentos e 
energia. O século XXI vai debater isso com muita força, porque a era dos combustíveis fósseis está 
passando. Estamos vivendo a transição da era dos combustíveis fósseis para a era dos combustíveis 
com base na biomassa e em outras fontes energéticas. Daí  a questão do uso do recurso terra 
estar no foco da discussão mundial. Isso  porque tende a crescer a disputa pelo seu uso: terra para 
produzir alimentos ou para produzir energia?  Isso é uma mudança importante para pensarmos 
o Brasil rural do futuro, porque precisamos de terra para produzir energia e terra para produzir 
alimentos. O atenuante é que avançam as possibilidades de explorações dos recursos do mar.

Então, para não pensarmos só em terra, as possibilidades de aproveitamento dos recursos do mar 
avançam ampliando o nosso horizonte, mas o que é certo é que vai ser alterado o padrão existente, 
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tanto de produção como de consumo, tanto de alimentos como de  energéticos. Essa é uma mudança 
estrutural que está se dando no mundo. No caso do Brasil, tal mudança é portadora de uma 
oportunidade, porque somos um dos poucos países do mundo que tem condições de enfrentar essa 
tendência tirando proveito dela. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma quantidade 
importante de terras ainda para ocupar, mesmo preservando a Amazônia. Então, não precisamos 
trabalhar essa macrotendência só como crise: podemos trata-la, também,  como uma oportunidade.

A outra mudança importante é que a baixa disponibilidade de mão-de-obra no meio rural, que 
foi a tendência hegemônica do século XX, quando a agropecuária foi competitiva no mundo rural, 
e expulsou gente. Hoje, os países chamados desenvolvidos têm pouquíssima gente trabalhando 
nesse mundo. Essa é uma macrotendência importante, mas como a produção rural vai ser muito 
importante, é possível retornar a pensar o mundo rural como fonte de emprego e é outra vantagem 
do Brasil. Ainda bem que não colocamos todo mundo na cidade. O Brasil ainda tem aquele 1/3 da 
população que podemos dizer que vive no mundo rural. No contexto mundial, isso é importante. E 
é importante para a agricultura em bases familiares se reafirma. Porque se sabe que as tecnologias 
disponíveis para a agricultura em base empresarial são poupadoras de mão-de-obra. E a agricultura 
familiar não é. Essa é uma vantagem adicional para a agricultura familiar.

Ambiente Brasileiro

No Brasil, o que está mudando? Primeiro, temos um movimento de desconcentração produtiva. 
Antes, critiquei a elevada concentração que praticamos no século XX. Vou, agora, reconhecer que 
essa concentração “bateu no teto” nos anos 70 do século XX, especialmente no que se refere à  
concentração industrial. Nos anos 70, o Sudeste tinha 81% da produção industrial do Brasil. O 
estado de São Paulo, sozinho, tinha 53% da indústria nacional. E a região metropolitana de São 
Paulo tinha 43%. Vejam que loucura: um país desse tamanho colocou 43% da produção industrial 
em uma cidade. Mas, de 1970 para cá, a região metropolitana de São Paulo caiu seu peso para 22% 
do total nacional, o estado de São Paulo caiu para 44% e o Sudeste caiu para 61%. Sessenta e um 
por cento numa única região ainda é um grau de concentração muito elevado, mas já foi  muito 
pior. Isso porque o II Plano Nacional de Desenvolvimento ( era Geisel)  já foi desconcentrador, a crise 
dos anos 80 foi desconcentradora e as novas tendências são desconcentradoras. Essa, portanto, é 
uma oportunidade para pensar o potencial que representa a diversidade regional do Brasil.

Temos, agora, a oportunidade de pensar onde, em outros lugares do Brasil que não apenas o 
Sudeste/Sul, temos potencial para desenvolver a atividade industrial. E já estamos fazendo isso. 
Quando vocês vêem os dados das outras regiões, elas estão ganhando gradualmente peso na 
indústria  nacional; tanto na produção como no emprego.

A melhoria do ambiente macroeconômico é uma realidade atual também. Tivemos uma herança 
pesada, mas todos os números de 2003 para cá revelam  que há uma melhora no ambiente 
macroeconômico, embora a crise fiscal continue muito intensa. 

Outra tendência importante é que o Brasil vai se consolidando como player  mundial na oferta de 
alimentos, energia e minerais, além de bens industriais. Essa é uma tendência para refletirmos na 
montagem de uma nova estratégia de desenvolvimento. Será que a nossa estratégia será, de novo, 
consolidar o país como potência industrial? Ou dá para  dizer que o Brasil pode ser uma potência 
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industrial e uma potência agroindustrial? Que tem potencial para ser os dois. Portanto, não precisa 
botar todas as fichas na indústria e no mundo urbano e desvalorizar o rural, como fizemos no século 
passado. Temos que ter uma nova estratégia, porque a realidade recente está mostrando isso.

Vale lembrar que começamos  a tirar o Brasil da crise, não pela produção industrial, mas pela 
produção agroindustrial: pela exportação de matérias-primas agrícolas e  pela exportação de 
minérios. Isso está revelando um potencial do Brasil que é muito evidente. Todo mundo que analisa 
o Brasil na escala mundial, que olha para o nosso potencial, não nos vê só com potencial industrial. 
Salta aos olhos que temos um enorme potencial para ser uma respeitada potência agroindustrial. 
Essa é uma mudança que já está se anunciando nos dados recentes. 

Paralelamente, temos uma modesta retomada do crescimento econômico nos anos recentes. E ela 
vem acompanhada por uma  mudança interessante. As sinalizações são de que esta retomada está 
se dando em novas bases. E mais importante do que uma taxa alta de crescimento é o padrão de 
crescimento. É até melhor ter uma taxa mais baixa desde que o padrão esteja mudando. O que está 
acontecendo nos últimos anos é que, embora a retomada seja lenta, o padrão está mudando.

A poderosa indústria brasileira, que ainda é uma das mais importantes do mundo, não olha mais 
só para o mercado externo e para o consumo das elites (e foi isso que estruturou o Brasil potência 
industrial do século XX: o mercado externo e o consumo das elites). Os dados que temos hoje 
mostram outra coisa. Mostram que o Brasil descobriu um dos seus grandes potenciais, que é o 
consumo insatisfeito da base da pirâmide social do país. Esse é um grande potencial econômico. 
São milhões de consumidores que se entrarem no mercado transformam-se em agentes do 
dinamismo econômico. E  isso está acontecendo.

Em 2007, quem puxou o crescimento do PIB no Brasil não foram mais as exportações, foi o consumo 
interno e o investimento. E dentro do consumo interno, foi o consumo da base da pirâmide social ( a 
famosa classe C, que já tem mais de 80 milhões de consumidores). E, regionalmente, quem puxou 
o consumo na base da pirâmide foram os estados mais pobres do Brasil. Trago agora esse gráfico 
que foi construído  com base na pesquisa do IBGE do comércio varejista. O IBGE mede todo mês 
como estão as vendas no comércio varejista. O gráfico a que me refiro é o da evolução das vendas 
no comércio varejista do país com taxas de crescimento entre 2003 e 2007. Estão pintados em 
amarelo os estados do Nordeste, que puxam o crescimento, juntamente com estados do Norte . E é 
fácil de explicar. O Nordeste, por exemplo, tem 28% da população do Brasil, mas abriga a metade 
dos trabalhadores que ganham salário mínimo. Então, como o salário mínimo está crescendo 
acima da média dos preços gerais, o grande impacto no mercado de trabalho e no mercado de 
consumo é aqui. O que era uma desvantagem resultou num impacto positivo para essa região. No 
ano de 2007, o melhor índice médio de preço situou-se no entorno dos 5% e o salário mínimo foi 
corrigido em 9.2%. Então, é diferencial significativo e esse aumento do poder de compra na base 
da pirâmide social foi maior no Nordeste. 

Essa é a mudança nos estimula a repensar o desenvolvimento e a pensar o desenvolvimento rural. 
Gente que não comia vai passar a comer – só para falar dos bens agrícolas. Então, mudanças 
importantes também estão ocorrendo no Brasil. E  temos que pensar o futuro à luz dessas mudanças.

Integro o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é aquele conselhão que 
auxilia o presidente Lula. Nós criamos um grupo para pensar uma agenda de futuro para o país. 
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Então, parte do que eu vou dizer a partir daqui resulta das discussões naquele Conselho (CDES) e 
resulta de um trabalho que foi feito no ano passado por encomenda do Ministério do Planejamento 
( MPOG) para pensar também uma estratégia territorial para o planejamento federal Juntei um 
pouco dos dois esforços para sintetizar como vejo que se está olhando o futuro do Brasil.

Primeiro,o que se quer é um Brasil muito menos desigual, social e regionalmente do que o que 
herdamos. Pesquisa feita no CDES, os conselheiros responderam: qual é o principal problema do 
Brasil: mais de 80% responderam que era a Desigualdade. E o Conselho é muito heterogêneo. 

A segunda indicação é também muito importante. A maioria quer um Brasil promotor do potencial 
de suas várias regiões. Então, o sonho do Brasil do futuro é o de um país que se pensa no conjunto, 
que sabe usar o potencial que tem em cada lugar desse seu imenso território.  Precisamos explorar 
esse potencial. Pode até ser que uma iniciativa não mude o Brasil, mas muda aquele lugar. E é 
preciso pensar também nessa escala. 

Outra diretriz importante nesse sonho de futuro: um Brasil que valoriza a inovação.Todas as teorias 
contemporâneas de desenvolvimento dizem que o componente inovação é muito importante para 
o desenvolvimento. E se existe uma capacidade reconhecida nos brasileiros é a capacidade de criar, a 
capacidade de inovar, a capacidade de fazer diferente o que os outros fazem, de misturar iniciativas 
e criar uma outra alternativa. Temos que apostar nesse potencial do Brasil. Valorizar a diversidade 
cultural, ética e étnica da sua  população. O Brasil é aquele país diferenciado que eu citei. Não é só 
geográfica e economicamente, é também culturalmente. Às vezes, uma coisa que não serve para 
São Paulo serve em outros lugares do Brasil. E, ao contrário, coisas que servem em outros lugares 
não se aplicam quando pensamos em São Paulo. Então, temos que pensar a heterogeneidade do 
país, promover o uso sustentável dos seus recursos naturais, econômicos e culturais. 

O Brasil é um dos países do mundo que ainda tem um grande potencial de recursos naturais. Então, 
o debate mundial sobre a sustentabilidade  precisa se aprofundar no Brasil, porque o Brasil do 
futuro precisa ser muito mais responsável ambientalmente do que foi até agora, até porque isso é 
uma das nossas vantagens quando vistos no mundo. 

Por outro lado, temos que nos integrar melhor aos países sul-americanos. Há um grande potencial 
para o Brasil se pensarmos mais na América do Sul do que temos pensado. E temos que nos inserir 
de uma maneira competitiva e mais autônoma no cenário mundial. Não dá para pensar o Brasil 
autonomamente. Engatamos no contexto mundial no século XVI e só fizemos aumentar nosso 
engate.  Mas a natureza do engate é que é ruim. Fizemos um engate submisso desde a colonização. 
Estamos inseridos no mundo e devemos continuar, mas nosso desafio é o de construir uma inserção 
competitiva e autônoma. E isso é possível para um país desse tamanho e com esse potencial. 

Vou mostrar agora um gráfico da base agropecuária brasileira para demonstrar que o Brasil rural 
se reafirma. O Brasil rural está ganhando posição relativa, não está perdendo posição relativa. E 
também ele se desconcentra territorialmente. O Norte e o Centro-Oeste têm ganhado posição 
relativa no Brasil agroindustrial, o que sinaliza que o Brasil do Norte e do Centro-Oeste está sendo 
mais ocupado economicamente. No caso do Nordeste, tem-se um grande desafio. É que diferente 
do Norte e do Centro-Oeste, o Nordeste  vem perdendo posição na produção agropecuária do 
país e mantém, até cresce um pouco, a sua participação na População Economicamente Ativa 
(PEA). Vejam que o Nordeste tem 45% da PEA agrícola do país e o Nordeste tem apenas  28% da 
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população brasileira. E o mais grave: com quase metade da PEA agrícola, o NE gera apenas 14% 
da produção agropecuária nacional. Por conta disso, toda estatística que fazemos de pobreza rural 
está o Nordeste representado com destaque. Um grande desafio para a nossa discussão são esses 
45% do total da PEA rural do país que está no Nordeste, e estando no Nordeste, grande parte está 
no semi-árido. Então, este é um grande desafio: o semi-árido tem que aparecer na nossa discussão 
com uma importância muito grande.

Bases de uma nova estratégia 

Vejamos agora  as bases para uma nova visão estratégica. Eu já tinha mostrado a vocês aquela primeira 
linha vermelha no mapa do Brasil, separando o Norte e o Nordeste. Mas existe uma outra linha 
importante para pensarmos estrategicamente o Brasil. É que o Brasil foi densamente ocupado numa 
porção  muito pequena do seu território. Este é o mapa do IBGE na escala de setor censitário, feito para 
o Censo de 2000. Ele mostra uma ocupação muito intensa do litoral do país. As duas únicas regiões 
que são mais ocupadas no interior são exatamente aquelas nas quais concentramos pesadamente 
os investimentos nos últimos séculos, que são  o Sul e o Sudeste. Mas o litoral do Nordeste também 
é muito mais ocupado e um pedaço do litoral do Norte também. Essa linha é importante porque é 
a linha da ocupação humana. E a linha vermelha é aquela macro-linha da desigualdade. Olhando 
as duas, vemos que uma coisa é o litoral do Nordeste, outra coisa é o litoral do Sudeste: existe uma 
diferença de padrões produtivos importante. Uma coisa é uma cidade como Recife, outra coisa é uma 
cidade como Curitiba, e as duas têm mais ou menos a mesma população. Então, não é o tamanho da 
população que importa, é aquela linha vermelha que distingue essas duas realidades.

Essa é uma visão estratégica importante. Com base nela e com essas outras reflexões, no trabalho 
do MPOG, chegamos a construir um mapa como esse e para pensar estrategicamente o Brasil do 
futuro. Propusemos trabalhar com pelo menos seis grandes espaços do Brasil. A Amazônia precisa 
de uma estratégia específica. O Nordeste semi-árido precisa de uma estratégica específica. O litoral 
do Norte e Nordeste precisa de uma estratégia específica. Aquela porção do Sul e Sudeste precisa 
de uma estratégia específica. E o centro do Brasil também é cortado pela nossa  linha vermelha. 
Então, um desafio é do centro da linha vermelha para cima, e o outro desafio é do centro da linha 
vermelha para baixo. Na verdade, precisamos pensar pelo menos seis estratégias regionais. Não 
podemos ter uma estratégia única. São seis estratégias que considerem a diversidade do Brasil 
e essa diversidade tem que ser trabalhada numa primeira escala pelo menos nessas seis grandes 
áreas. Depois, teríamos que  desembarcar em cada uma delas para detalhar estratégias específicas.  
Aqui não dá para detalhar, mas a aposta principal será na diversidade do país. Em vez de apostar na 
concentração, apostar na diversidade. Essa é a diretriz estratégica.

Darei, a seguir, indicações  estratégicas para quatro grandes áreas que são o coração do Brasil rural, 
porque aquele litoral do Nordeste e o Sul, Sudeste  já são mais urbanos e industriais do que rurais. 

Na Amazônia, a diretriz principal é fazer uma revolução técnico-científica associada à biodiversidade, 
valorizando os produtos das florestas e suas águas. Essa seria a diretriz estratégica para pensar 
a Amazônia. E pensar também nas cidades da regiào. Transformar a frágil rede de cidades num 
sistema urbano adensado capaz de prover serviços para a população e para a produção, e a 
estratégia urbana da Amazônia tem que ser específica da Amazônia, porque não vamos ocupar 
muito a Amazônia, não temos que fazer grandes centros urbanos na Amazônia; o que temos é 

28Ministério do Desenvolvimento Agrário
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável



que qualificar os pequenos centros urbanos e as médias cidades da Amazônia. Nota-se que é uma 
estratégia muito especial que precisa ser pensada para a região.

No Centro-Norte – que é aquela porção do Centro-Oeste e do Pará, parte do Maranhão e Tocantins 
–, deve-se consolidar a dinâmica da base produtiva, mineral e agroindustrial, especialmente de 
sua produção de tipo familiar e associativo. Tem-se aí um desafio importante para esse tipo de 
produção, porque o agronegócio ali vai a todo vapor. O desafio é dialogar com o outro padrão 
que também já está presente na região, aproveitar as grandes extensões de terras degradadas e 
abandonadas, ou seja, tirar proveito do que foi antropizado. A degradação foi ruim, mas podemos 
ocupar esses espaços de maneira adequada. E tem muito espaço degradado e abandonado nessa 
região. Adensar tecnologicamente a economia agrosilvopastoril dos cerrados é outra diretriz, 
porque ali tem uma porção importante  do cerrado. E fortalecer novos núcleos urbanos, melhorando 
a acessibilidade dentro da região. Aquela região tem um problema de acessibilidade: são grandes 
distâncias, e esse é um fator que dificulta. Deve-se fortalecer a região, tendo sempre que pensar as 
cidades. As cidades dessas regiões estão crescendo muito. Há cidades médias que estão crescendo 
muito, então, temos um desafio importante de não reproduzir nessas cidades o que fizemos nas 
cidades do litoral no século passado. Chegar primeiro com escola, com hospital, com serviços, para 
que essas cidades se desenvolvam  junto com o dinamismo regional. 

No semi-árido, o desafio é ampliar o acesso à água e promover o seu uso sustentável. Não dá para falar 
em semi-árido sem falar em água. O primeiro desafio é ampliar o acesso e garantir o uso sustentável. 
Temos também um grande desafio no semi-árido, que é a nossa derrota permanente, que é juntar 
terra boa com água – esse é o grande desafio no semi-árido, porque onde tem água e terra boa é para 
poucos. Como colocar água e terra boa para muitos é, no fundo, o grande debate da transposição do 
São Francisco. Não vamos nos enganar. Consolidar uma nova base produtiva, competitiva, capaz de 
conviver com a seca e garantir bons níveis de renda. O semi-árido vive hoje uma grande oportunidade, 
porque a estrutura que funcionou lá durante quatro séculos ruiu. O fim do algodão  desmontou aquela 
estrutura. Temos que reconstruir uma estrutura cuja palavra de ordem já está escrita pelos movimentos 
sociais que atuam na regiào: convivência com o semi-árido. 

Conseguir estruturar atividades nas quais as pessoas produzam e acumulem é o problema da outra 
estrutura que precisamos montar. O problema não era seca. O problema da estrutura era o ano 
bom, porque as pessoas produziam e não acumulavam e terminavam o ano sem nada, rezando 
para chover. Agora, o desafio é montar uma estrutura econômica na qual as pessoas produzam 
e acumulem para passar o ano de seca. Essa é a discussão que está presente hoje no semi-árido, 
garantindo bons níveis de  vida. Não basta conviver com a seca, tem que conviver com a seca em 
condições de enfrentá-la com dignidade. Esta é a palavra de ordem: melhorar fortemente o acesso 
ao conhecimento por parte da população.

Todos os indicadores sociais e todos os indicadores educacionais são trágicos no semi-árido. Queremos 
fazer desenvolvimento e as pessoas não sabem ler. Como fazer um grupo de trabalho para estudar 
um documento se o povo não sabe ler? O grande desafio é elevar o conhecimento na escola e elevar 
o conhecimento na produção. Porque, se a região NE produz 14% da produção do país e tem 45% da 
PEA agrícola do país, tenho um problema nítido de produtividade. E só melhoramos produtividade 
com conhecimento. Portanto, não é só escola: é escola e extensão rural. 
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No Centro-Oeste, o desafio é consolidar a agroindústria em bases sustentáveis e melhorar 
fortemente a base logística, que é o calcanhar de Aquiles da região. Fortalecer o eixo Brasília–
Anápolis–Goiânia, que é o principal aglomerado urbano daquela região, e ampliar a articulação 
com os países vizinhos também são diretrizes estratégicas para essa porção do Brasil.

 Pelo que foi dito, dá para  pensar um Brasil no século XXI no qual o mundo rural terá um papel 
muito mais importante do que teve no século XX. Muito obrigado.

Os gráficos e mapas encontram-se no item Outras Informações deste relatório.

PALESTRA PROF. PAUL SINGER

Bom dia. Devo dizer que estou extremamente feliz de ter podido estar com vocês nesta 1a 
Conferência para o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e queria dizer também que 
é muito bom ouvir a Tânia, porque sempre aprendemos um bocado. Não é a primeira vez que 
estamos juntos, mas é sempre importante.

Vou mudar de assunto, vou falar sobre: “Economia solidária no mundo rural que temos e no mundo 
rural que queremos” e vou tentar discutir a relação entre a economia solidária e a agricultura 
familiar. Vou começar com alguns conceitos. O documento-base que foi elaborado para esta 
Conferência distingue o cooperativismo solidário do cooperativismo do agronegócio. E qual é a 
diferença? Não é só de escala, mas das relações de produção. No cooperativismo do agronegócio, 
os sócios da cooperativa são empresas capitalistas, são as grandes e médias fazendas. A própria 
palavra agronegócio implica isso. 

No cooperativismo solidário, não há trabalho assalariado. O cooperativismo solidário é o 
cooperativismo dos trabalhadores. No cooperativismo solidário, os que estão nele são os 
empresários, os donos dos empreendimentos que trabalham neles. Essa é uma diferença essencial 
que não deve ser esquecida nunca. A palavra cooperativa, hoje, cobre coisas muito diferentes. As 
pessoas já estão começando a descobrir. Em qualquer debate que eu vou há alguém que pergunta: 
“E as cooperativas tais e tais e tais, que não têm nada a ver com os princípios do cooperativismo 
na prática?”. 

Nós entendemos a economia solidária como uma alternativa ao capitalismo. Não é alguma coisa 
para compensar. Há gente que pensa assim, sobretudo na Europa, que a economia solidária 
compensa certos desequilíbrios que o capitalismo causa: miséria, exclusão social. Penso que a 
economia solidária veio para substituir o capitalismo, se as pessoas assim quiserem. A economia 
solidária não precisa tomar o poder. Ela surge dentro da sociedade, por parte dos trabalhadores, 
como reação dos trabalhadores à sua exclusão, à sua miséria, à desigualdade sobre a qual a Tânia 
falou com tanta propriedade.

A economia solidária precisa, efetivamente, de apoio de governos, mas numa democracia isso 
se conquista eleitoralmente. Conquista-se e perde-se. Democracia é isso. E mesmo perdendo, 
vamos supor que o Governo Federal mude de orientação depois de 2010. A economia solidária vai 
continuar no país. E vai continuar forte, vai continuar crescendo, porque nós queremos que assim 
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o seja. O documento desta Conferência é dirigido não só para o Governo Federal, mas para todos 
os governos – federal, estaduais e municipais. Mas é, basicamente, uma proposta de política para 
gerar um outro mundo rural, o mundo rural que nós queremos. Eu li e gostei do documento. Acho 
que o documento ensina muito e eu tenho entusiasmo por ele, mas fiquei pensando: quem vai 
construir o mundo rural que nós queremos somos nós. E aqui eu não estou falando pelo governo, 
não. Estou falando como trabalhador, como cidadão, como brasileiro. Nós vamos construir esse 
mundo rural, seja nesse governo, se alguns desses governos nos quiserem, nos puderem ajudar, 
tanto melhor, mas mesmo que não ajudem tanto quando nós gostaríamos, nós somos capazes. 

Uma coisa precisaria ser acrescentada ao documento base: há também tarefas para a sociedade 
civil. E uma delas é o aspecto solidário desse desenvolvimento que nós queremos. Hoje, existe uma 
profunda divisão no mundo rural entre a grande empresa, a empresa capitalista financeirizada e 
a agricultura familiar ou camponesa. Existem mil diferenças, mas eu queria salientar uma que é 
absolutamente crucial face à crise ecológica que o mundo está enfrentando. O horizonte do tempo 
do capitalismo financeiro é de meros 90 dias. Qualquer grande empresa cujas ações estão na Bolsa 
tem que publicar balancetes trimestrais. E se o lucro trimestral da empresa não for o esperado, 
o valor das suas ações cai. E se o valor das ações cair, a empresa pode ser comprada por alguém 
contra a vontade de sua direção.

Então, falar do aquecimento global é muito bom em solenidades, mas, na prática, para onde o 
agronegócio envia o capital? Onde é que investe? Em tudo, menos na sustentabilidade, porque 
essa é uma questão de longo prazo, que pode dar resultados daqui a dez anos. Na agricultura 
familiar, na agricultura camponesa, o horizonte temporal é dado pelas gerações. Nós pensamos 
nos nossos filhos, nos nossos netos, estamos construindo o mundo rural que queremos e não é para 
os próximos 90 dias.  Talvez não seja nem para 90 anos. Nós estamos querendo construir alguma 
coisa que fique, que seja sólida e que crie condições de vida dignas para várias gerações. 

Existe, hoje, um conflito concreto pela terra, pelos recursos naturais. Não só quem deles se apossa, 
mas quem os conserva, quem os trata de uma forma realmente sustentável. Essas duas maneiras 
de praticar a agricultura e o extrativismo estão hoje em choque aberto. Já estão há muito tempo. 
Antes de começarmos este debate, nós soubemos da vida de Francisco Julião, que eu tive a honra 
e o prazer de conhecer, de ser companheiro durante alguns anos. Isso vem da época da luta pela 
Usina Galiléia, as Ligas Camponesas, e ainda vai continuar por muito tempo. Para o mundo, é 
essencial que a agricultura camponesa, a agricultura que pela sua cultura tem que pensar no longo 
prazo, seja a vencedora. 

Não é só uma questão de justiça. Durante muito tempo, havia uma discussão no Brasil se ainda 
tem sentido falar de reforma agrária. Havia uma escola que dizia: “Não, reforma agrária já foi. Já 
não tem mais interesse. A população está nas cidades”. E nós dizíamos: “Não”. E o argumento era 
exatamente a brutal desigualdade no mundo rural. Hoje, nós temos um argumento muito mais 
importante: deixar este planeta apto a suportar uma população humana. Pelas duas causas, a 
reforma agrária continua essencial. 

Mas eu queria falar fundamentalmente sobre a economia solidária dentro do mundo rural. Nós temos 
cooperativas de trabalhadores de dois tipos no mundo rural brasileiro e no mundo rural em geral. Um 
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eu chamo de cooperativas coletivistas. São cooperativas que trabalham coletivamente o solo e a água, 
enfim, todos os meios naturais, produzem coletivamente, vendem o que produzem e repartem o que 
ganham de acordo com seus critérios de justiça. O ganho coletivo pode ser repartido por igual ou pode 
haver diferenças de acordo com o que a maioria considerar justo. Esse tipo de cooperativa coletiva se vê 
muito na indústria, porque as indústrias que nós recuperamos, que haviam sido empresas capitalistas, 
não podem ser repartidas entre os trabalhadores. Eles trabalham todos numa divisão de trabalho 
muito complexa e integrada. Mas na agricultura não é assim. 

Quando nós conquistamos a terra através da reforma agrária, ela foi dividida em lotes e muitas vezes 
cada família produzia de forma autônoma. Nós podemos ter cooperativas coletivas e cooperativas 
associativas, em que produtores autônomos, familiares, se associam para se fortalecer, para 
competir com o agronegócio, para ganhar escala e poder comprar os implementos que permitam, 
evidentemente, uma agricultura sustentável.

A própria agroecologia também precisa ter uma base econômica sólida e está tendo, ao meu 
ver. Pelo que aprendi, quem pratica hoje a agroecologia ganha melhor do que quem permanece 
nessa agricultura que eu considero insustentável. De qualquer forma, quero deixar claro que para 
mim, e não só para mim, os dois tipos de cooperativas, as cooperativas coletivas e as cooperativas 
associativas, em que as famílias se associam para comprar e vender, comprar mais barato e vender 
em melhores condições, poder ganhar melhor, acumular, as duas são legítimas, são inteiramente 
legítimas. Durante muito tempo, eu achei que a cooperativa coletiva é o futuro da outra. Quero 
dizer a vocês que eu mudei de idéia. 

Aliás, quero fazer uma confissão pública a vocês: eu tenho falado de economia solidária há 12 anos 
e deve ficar chato as pessoas ouvirem sempre a mesma coisa, mas eu tenho evoluído, eu tenho 
mudado de opinião. Hoje, eu acho que a opção entre se associar e trabalhar autonomamente e 
se associar e trabalhar coletivamente são igualmente respeitáveis desde que sejam autênticas, 
ou seja, a vontade das pessoas. Ninguém deve ser coagido a fazer uma coisa nem outra. Essa é a 
alma deste negócio. Eu acho que a essência do que eu estou querendo dizer a vocês é precisamente 
esta: tem que haver não só a solidariedade dos trabalhadores nas cooperativas, sejam associativas, 
sejam coletivas, mas também com os assalariados rurais. E isso aparece no nosso documento. 
“Nosso” é maneira de falar; eu só o li, não contribuí para nada. Os nossos sindicatos de trabalhadores 
agrícolas reúnem assalariados e trabalhadores autônomos. São todos trabalhadores e é só unindo 
essas forças que teremos condições de alcançar o mundo rural que queremos.

Eu queria considerar com vocês que esta divisão entre cooperativa coletiva e cooperativa associativa 
é boa para ensinar alguma coisa. Os que somos professores usamos de exemplos puros, mas, na 
realidade, há maneiras de combinar. Ao preparar essa exposição, eu lembrei da Usina Catende, que 
fica aqui em Pernambuco, na Zona da Mata Sul. Em Catende, há uma imensa auto-gestão desde 
1995 e mais da metade dos seus 28 mil hectares é coletiva por livre decisão dos assentados. Hoje, 
há o assentamento, mas durante todos esses anos funcionou como massa falida. Ali existem 400 
trabalhadores industriais e 3.500 famílias de agricultores, e essas famílias têm lotes onde produzem 
para a usina e também para o seu consumo. Além disso, elas trabalham na terra coletiva. Portanto, 
eles são as duas coisas, o que me parece de uma sabedoria incrível. 
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Não conheço qualquer autor que tenha escrito sobre isso. Temos que começar a escrever, porque 
é a prática que nos ensina. E essa divisão em Catende não precisa ser eterna. O que precisa 
permanecer em Catende é a auto-gestão. Se amanhã ou daqui a alguns anos os trabalhadores 
de Catende resolverem: “Vamos dividir a terra coletiva”, não estarão cometendo qualquer pecado. 
E se depois de algum tempo descobrirem que não ficou melhor, ficou pior, e se quiserem voltar 
atrás, eles têm todo o direito. Na verdade, eu estou chegando à conclusão de que essa flexibilidade 
que a auto-gestão permite é essencial, porque um empreendimento de economia solidária é uma 
comunidade de aprendizagem.

Nenhum de nós sabe como evolui um empreendimento quando nós o criamos. Isso vai depender 
de muitas circunstâncias, inclusive externas ao empreendimento. No caso de um empreendimento 
agrícola, hoje há o desafio ecológico. E mais uma vez é um processo de aprendizado. Como eu 
aprendi com o meu amigo Jean Marc, a agroecologia é criada pelos praticantes, que aprendem 
como defender a natureza e se comunicam mutuamente. Isso acontece não só na agroecologia, 
acontece na mercantilização, na mobilização de capital, na criação de fundos solidários. Isso 
está acontecendo na economia solidária brasileira, é uma das vantagens que eu, pessoalmente, 
como intelectual, tenho de estar no Governo Federal encarregado, junto com toda uma equipe, 
evidentemente, de apoiar a economia solidária. Eu tenho bastante informação e continuo 
curiosíssimo, porque este processo de aprendizado está acontecendo pelo país inteiro e nos 
encontramos muito. Esta Conferência não é a primeira e, graças a Deus, não será a última. E o 
que se aprende não só nos grandes plenários, nem mesmo nas comissões, mas comendo junto, 
almoçando e jantando, é extremamente importante. Portanto, não temos modelo. Essa é uma das 
coisas que eu queria afirmar com muita veemência a vocês. 

Eu tenho sido socialista desde muito cedo. Naquela época, acreditávamos que tinha que haver um 
padrão para caracterizar o empreendimento socialista. Hoje, eu penso totalmente ao contrário. 
Nos meus anos de velhice, estou ficando anarquista. Vamos ser modestos. Vamos tentar ver, 
empiricamente, fazendo o que funciona melhor. E aí vou, mais uma vez, apelar para algo que a 
Tânia já falou. Ela usou uma expressão linda, a magnífica diversidade. O Brasil realmente é um país 
privilegiado, não por ser grande, mas por ser uno. Talvez o Brasil seja o único país desse tamanho 
que não esteja dividido por conflitos étnicos nem religiosos. Há diferenciações, há discriminação, 
não vou me iludir, mas não somos como outros países, em que cada comunidade étnica se diferencia 
e dá uma enorme importância a isso e impede, efetivamente, essa confluência de aprendizados e 
de interações que no Brasil é possível. 

Então, eu proponho que realmente não pensemos mais em modelos únicos. E aprendamos com 
a diversidade de modelos, que a realidade prática está nos ensinando. Pelo velho método da 
tentativa e erro. Há uma importante escola de economia, chamada neoclássica, cujos partidários 
usam a dedução a partir de uma série de pressupostos do que seria a natureza humana. Eles 
acham que somos todos egoístas e como egoístas é que nós agimos. Se isso não é inteiramente 
verdadeiro, pouco importa. Eles deduzem dos seus pressupostos certos modelos que, em tese, 
devem funcionar. Eu acho que nós não conhecemos a natureza humana, porque ela está evoluindo, 
ela está mudando. A natureza humana dos que estão aqui certamente não é igual à dos nossos 
avós ou pais, e será diferente da dos nossos filhos e netos – e é bom que seja assim. 
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E como cientistas, nós devemos observar isso – observar, aprender, generalizar e ensinar. E 
economia solidária, em grande medida, é precisamente isso. É um processo em que, principalmente 
no Brasil, há uma necessidade enorme de encontros e encontros presenciais. Eu dou graças a Deus 
todo dia, quando abro o meu computador, de estar conseguindo viver alguns anos também na era 
da internet. A internet é uma enorme arma para nós. Eu encontrei várias pessoas aqui, pessoas que 
leram coisas minha, queriam me conhecer. E eu espero, com esses contatos, receber o que essas 
pessoas estão produzindo, porque elas estão produzindo novos conhecimentos.

Essas pessoas são cientistas, militantes, dirigentes, praticantes e espero poder mandar para eles 
também o que eu consigo produzir. Nós temos que usar ao máximo a internet para transformar em 
realidade esse potencial de aprendizado. Todos nós, isolados, somos ignorantes. Nós conseguimos 
só usar o que a nossa experiência, a nossa existência permitiu acumular. Mas com a internet, 
juntamente com encontros como esses, são essenciais para alargar nossos horizontes, para nós 
nos surpreendermos com o inesperado e continuar aprendendo. E eu quero terminar dizendo que 
assistir à exposição da Tânia foi uma dessas coisas inesperadas. Uma parte das informações eu 
tinha também, evidentemente. Mas ela as usou de forma muito criativa e isso é o que vale. Eu 
acho que a idéia de nós termos um planejamento do desenvolvimento brasileiro territorializado 
é muito importante. Respeitar essas diferenças. Foram citados seis territórios rurais, com o que 
eu concordo inteiramente. Eu só queria observar, complementando o que foi dito, que cada um 
desses territórios se subdivide. E, na verdade, cada pedacinho é um pouco diferente do outro, como 
as nossas impressões digitais são diferentes, não há duas iguais. E devemos prestar atenção aos 
detalhes. Porque, em geral, o que mais importa são os detalhes e não as médias. Mais uma vez, 
obrigado Tânia, por observar isso, as diferenças, as especificidades, que são onde nós aprendemos 
mais. Obrigado.

PALESTRA PROF. RENATO S. MALUF 

Brasil rural: um olhar desde a perspectiva dos alimentos e da alimentação

Com a intenção de contribuir para a composição de distintos olhares sobre o Brasil rural – distintos, 
porém, complementares, é bom que se diga –, buscarei desenvolver um olhar desde a ótica da questão 
alimentar, isto é, dos alimentos e da alimentação. Antes de entrar, propriamente, no ponto principal 
dessa abordagem que diz respeito à crise alimentar mundial, quero fazer quatro observações. Primeiro, 
ressalto que a Conferência é não apenas importante como muito oportuna, pois, apesar do enorme 
êxodo rural e das permanentes agressões à natureza que assistimos no Brasil, felizmente, ainda temos 
um meio rural com gente e natureza numa dimensão que nos permite discutir suas possibilidades 
futuras. Isso é uma enorme vantagem, uma característica a ser valorizada.

Segundo, penso que os alimentos e a alimentação são um dos olhares que nos ajudam a atualizar 
o enfoque sobre o rural que queremos, aí incluídas as questões do modelo agrícola e da reforma 
agrária. Não se trata de uma atualização com olhar produtivista. Aliás, ela não é nada produtivista, 
apesar da importância que se atribui ao papel da agricultura e do meio rural na produção de 
alimentos. Uma atualização da maneira de olhar o rural a partir dos alimentos e da alimentação 
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nos leva a ressaltar as pessoas que estão no meio rural e as relações que elas mantêm com a 
natureza, a valorizar a diversidade biológica e cultural, a incorporar elementos como o enfoque de 
uma vida saudável com base em alimentos limpos. Note-se a grande coincidência que se expressa 
na composição dos participantes da Conferência em termos das organizações e movimentos sociais 
que atuam em ambos os campos, isto é, que lidam com os alimentos e a alimentação ao mesmo 
tempo em que atuam na construção de um Brasil rural justo, sustentável e solidário.

Proponho adotar a segurança alimentar e nutricional como uma das referências que contribuem 
para a referida atualização, a partir da construção muito própria e original das organizações e 
movimentos sociais e de governos no Brasil. Tomo a segurança alimentar e nutricional como um 
objetivo de política pública orientado por dois princípios essenciais para sua concretização. São 
eles: o direito humano à alimentação, que coloca a alimentação adequada e saudável como um 
direito de todos os seres humanos, ao lado da soberania alimentar, que diz respeito ao direito dos 
povos de decidirem sobre tudo que diga respeito aos alimentos e sua alimentação.

A terceira observação preliminar remete ao documento preparatório da Conferência, bastante bom, 
embora grande e prolixo como todo documento de Conferência. Caberá torná-lo um instrumento que 
oriente o Condraf em termos das grandes diretrizes sobre o que fazer e que proposições de políticas 
apresentar com os critérios de prioridade correspondentes. De todo modo, trata-se de um documento 
que também reflete a perspectiva de atualizar a visão do meio rural no Brasil, jogando luz sobre os 
múltiplos papéis das famílias rurais e da agricultura familiar. Reafirma, ainda, a divisão que temos, no 
meio rural brasileiro, na agricultura brasileira, entre o agronegócio e um grande conjunto heterogêneo 
abrigado sob a categoria de agricultura familiar. Embora essa diferenciação se refira a modelos de 
agricultura, ela é mais que isso. A categoria agricultura familiar, para nós, analogamente à categoria 
de camponês, tem um significado social e político. Ela envolve uma visão de sociedade, uma maneira 
de ocupar o espaço e de se relacionar com a natureza. Ela pode expressar um projeto político ou de 
sociedade, mais do que uma categoria associada a um modelo de produção. 

Por último, o documento aponta, embora não equacione inteiramente, a necessidade de 
materializar os múltiplos olhares por meio do diálogo entre os diferentes setores da sociedade 
e de governo. Questão próxima da prática da inter-setorialidade que vimos tentando exercitar no 
Consea e que é, sem dúvida, muito difícil. O documento indica a construção de alianças, ponto 
sobre o qual voltarei mais adiante, porém, antecipando desde logo a expectativa de ver o Consea 
como um dos espaços promotores dos referidos diálogos e alianças. 

Entrando, agora, mais propriamente na minha apresentação, iniciarei com a crise atual dos 
alimentos e suas relações com o tema que nos toca. O Consea vem desenvolvendo um diagnóstico 
apontando que estamos vivenciando mais do que um mero desajuste entre a oferta e a demanda 
mundiais de alimentos, se não que há elementos do modelo do sistema alimentar global que estão 
em crise ou, ao menos, sendo postos em questão, razão pela qual este é o momento para revisar, 
criticar e propor alternativas à maneira como o sistema alimentar mundial está organizado. Este 
sistema tem na sua base o modelo produtivista propugnado pelo pacote tecnológico da Revolução 
Verde, de notória eficiência produtiva, mas com os conhecidos problemas sociais e ambientais que 
gera. Uma das respostas à crise dos alimentos que nos vem sendo imposta é que ela se soluciona 
fazendo mais do mesmo, isto é, insistindo no modelo da grande produção monocultora, com 
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elevado uso de agroquímicos e ampla e intensiva utilização de máquinas e equipamentos. 

Outro componente do sistema alimentar mundial é o de ter sido construído integrando cadeias em 
escala global, que, dado o famoso e falso suposto do livre comércio, permitiriam abastecer o mundo 
da forma mais eficiente possível, reunindo os vários países, os vários produtores. Quais foram 
alguns dos resultados dessa integração? Estamos, hoje, sob o domínio de um sistema alimentar 
mundial integrado globalmente sobre o qual exerce controle oligopólico um número muito 
pequeno de grandes corporações. Os fluxos comerciais internacionais são tudo, menos livres. Isto 
é, a falácia do livre comércio, já conhecida no debate teórico, está, agora, evidente, escancarada. O 
atual sistema alimentar global, por mais produtivista que seja, por mais alimentos que seja capaz 
de produzir, não dá conta do abastecimento regular dos países do mundo na forma do acesso a 
uma alimentação adequada pelo conjunto das populações, notadamente no hemisfério Sul. Isso 
porque ele está sob controle de duas peças fundamentais, não antagônicas, que são os grandes 
oligopólios e as políticas dos principais países avançados do mundo, que são a União Européia e os 
Estados Unidos. Embora signifique insistir numa característica do sistema alimentar mundial que 
também está em questão, a resposta hegemônica ou predominante, inclusive no Brasil, é “mais 
comércio livre”, evidentemente insuficiente porque não existe comércio livre.

A propósito das políticas adotadas por esses países, esclareço que divirjo da retórica liberalizante 
contrária às políticas protecionistas. Não me oponho à adoção de políticas protecionistas por 
princípio, muito ao contrário, sou favorável ao uso criterioso de subsídios e outras formas de 
proteção. Oponho-me, como muitos, aos subsídios às exportações, esses sim absolutamente 
inaceitáveis. A combinação de exportação subsidiada e ajuda alimentar – usualmente, também 
subsidiada – destrói a atividade agrícola em várias partes do mundo.

Outro componente sob forte questionamento é a grande dependência de petróleo do modelo 
predominante de produção de alimentos que supõe um nível de uso de um recurso que está próximo 
de atingir seu limite. Fez parte da lógica desse modelo o distanciamento no tempo e no espaço, a 
produção e o consumo de alimentos. Daí resulta, entre outros, o famoso passeio das mercadorias 
pelo mundo ou mesmo no interior de países com a dimensão do Brasil, acarretando elevado uso 
de derivados de petróleo para transportar as mercadorias, que se soma ao uso de derivados nos 
agroquímicos (defensivos e fertilizantes) e como combustível de tratores e máquinas. Lembro que 
a forte elevação dos preços do petróleo foi acompanhada do encarecimento ainda mais acentuado 
de alguns dos seus derivados. 

O grau de mercantilização atingindo pela alimentação no mundo transformou em commodities 
negociadas em bolsas de mercadorias alguns dos principais produtos agrícolas que estão na base 
da alimentação de boa parte da população mundial. Refiro-me à soja, ao milho e ao trigo, que se 
converteram em ativos financeiros. Deste modo, nossa alimentação tornou-se suscetível ao jogo 
especulativo nas bolsas e outros mercados, como ocorreu no início desse ano.

Chego, então, àquele que talvez seja o ponto principal da minha apresentação. Penso que o 
aspecto mais preocupante da atual crise mundial dos alimentos não é a alta dos preços, por mais 
graves que tenham sido seus impactos. A alta pode até se reverter, mesmo que parcialmente, de 
modo a termos uma re-acomodação dos preços num patamar ainda desconhecido. O aspecto 
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mais preocupante da presente crise é o despreparo de boa parte dos governos para enfrentá-la, 
despreparo que tem origem na onda neoliberal que grassou pelo mundo nas últimas duas décadas. 
Países como o Brasil, que dispunham de vários instrumentos de regulação pública, abriram mão dos 
principais deles. Não temos política de estoque, abrimos mão do uso ativo da garantia de preços, 
não dispomos de uma política de abastecimento que faça jus ao nome. A antiga estrutura das 
Ceasas se converteu, com exceções, num conjunto de agências imobiliárias que alugam estandes, 
sem nenhum papel relevante no monitoramento dos fluxos de mercadorias, dos preços e mesmo 
qualidade dos bens. 

Esse sucateamento de equipamentos públicos se deu num país que tinha uma importante política 
de abastecimento. Nem estou afirmando que ela era bem feita. Não é difícil imaginar as dificuldades 
dos países que sequer puderam construí-la, como boa parte dos países africanos e alguns latino-
americanos. O que nós estamos presenciando, hoje, vai na direção oposta da tal história do livre 
comércio, que é a re-emergência de um padrão de regulação nacional da questão agroalimentar, 
no qual os Estados nacionais e seus instrumentos de política têm um papel relevante a cumprir. 
Nesse ponto teremos, novamente, uma resposta desigual. Alguns países podem ou são capazes de 
seguir nessa direção por terem institucionalidade, tradição de política e recursos para tanto, mas 
muitos outros não. Então, aí está, para mim, talvez o principal desafio. 

Frente a esse quadro, temos tido, até agora, no Brasil, duas respostas principais, ambas insuficientes 
a meu ver. A primeira é a resposta do mercado interessado em vender. Não estou falando nada 
contrário às exportações e muito menos contrário a olhar esse contexto como uma oportunidade, 
que, de fato, é. Refiro-me à resposta que se tornou hegemônica no Brasil pela boca do agronegócio 
e dos seus representantes, que dizem ser esta a “nossa” chance, somos capazes de dar resposta a 
esta conjuntura e a resposta é mais do mesmo, ou seja, fazer mais do que a gente já faz, porque 
somos competitivos e somos capazes de responder ao aumento da demanda. Esse é o mercado, 
assim como eu acho que tem havido uma resposta também exclusivamente de mercado no caso 
da energia, com a história do etanol, que retomarei adiante. 

A outra resposta que começou a se formar mais recentemente é a resposta da economia, esperada, 
obviamente, e correta na sua preocupação com a inflação. Sabemos que a estabilidade monetária 
virou um valor na nossa sociedade que não se pode menosprezar. Contudo, ainda faltam as nossas 
respostas que, a serem verdadeiras as notícias, vêm sendo construídas. Uma das respostas à 
crise que está faltando é a que insiste na discussão da pobreza, da desigualdade e dos direitos, 
sobretudo o direito humano à alimentação. Esta crise e a alta dos preços dos alimentos não são 
uma questão meramente comercial. Ela coloca em risco, pior, coloca a possibilidade concreta de 
termos retrocessos nos avanços que já conseguimos, cujos dados foram mostrados neste painel 
por Tânia Bacelar. É o acesso à alimentação, o direito à alimentação que podem estar em risco num 
modelo desses. Então, a resposta social das políticas sociais ainda está fazendo falta.

O Consea apoiou a proposição de reajuste do valor transferido às famílias pelo Bolsa-Família (que 
veio a ocorrer). Está propondo o reajuste da transferência per capita do programa de alimentação 
escolar, pois seus gestores relatam dificuldades na aquisição de alimentos, o que pode comprometer 
a qualidade da alimentação escolar, a qual vem sendo objeto de todo um esforço para melhorar. 
Outra resposta que falta diz respeito à agricultura familiar. Temos a presença do ministro, que 

37 Ministério do Desenvolvimento Agrário
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

Conferência Nacional de Desenvolvimento  
Rural Sustentável e Solidário



deverá anunciar medidas nessa área. Importa que essa resposta seja firme no sentido de reafirmar, 
com o perdão da redundância, um modelo de produção articulado a uma visão de abastecimento. 
Ela deve ter programas como o PAA como um dos seus componentes nucleares. Nós falamos do 
PAA com muito carinho porque o Consea foi o berço desse programa, ele é como o nosso filho 
querido. É preciso, porém, avançar no sentido de ele ser um instrumento na direção da construção 
de uma política nacional de abastecimento com enfoque na soberania e segurança alimentar e 
nutricional e no direito à alimentação. Não se trata de qualquer política de abastecimento, como as 
que focalizam nos milhões de toneladas. Essa não nos serve. Vangloriar-se por produzir 100, 150 
ou 200 milhões de toneladas – números expressivos, sem dúvida – é confundir abastecimento 
com disponibilidade física de bens. Nós queremos discutir que bens são esses, de que modelo 
de produção eles vieram, por quais canais circularam, que diversidade eles expressam, quem 
determina os preços e qual o papel do Estado na regulação desses mercados. 

Notem como a problemática do abastecimento repercute na nossa vida. Perguntemo-nos quem 
determina onde compramos alimentos para comer, que alimentos são esses e como os comemos, 
como compomos nossa dieta e quanto pagamos por isso. Vocês irão contar quatro redes de 
supermercados ou um pouco mais, uma meia dúzia de grandes corporações agroindustriais e 
uma ou duas grandes redes de comunicação com toda a propaganda e a difusão de hábitos. E 
ponto. Essa é a lógica privada de abastecimento. É um engano achar que existem mercados não 
regulados. Isso também é outra tolice teórica que nos passam. Assim como não existe espaço vazio, 
não existem mercados não regulados. 

Se o Estado não regula, a iniciativa privada regula e o faz segundo a sua lógica. Uma lógica mais 
instável, privatista, de noventa dias. Então, nosso abastecimento alimentar, a maneira como 
acessamos os alimentos, está sob forte determinação de uma lógica privada muito oligopolizada. 
Nossa ótica tem uma visão de abastecimento que trabalha as duas pontas: trabalha o acesso aos 
alimentos, a alimentação diversificada e de qualidade para a população, e a ponta da promoção 
de uma agricultura familiar de base agroecológica. Esse é o enfoque, aliás, do documento que o 
Consea elaborou em 2005. 

Farei uma breve referência à questão dos agrocombustíveis para finalizar este sobrevôo sobre o Brasil 
rural orientado pela questão alimentar. Falar dos agrocombustíveis é obrigatório, inclusive, para abordar 
a crise dos alimentos. Não vou reincidir em coisas já mencionadas por Tânia Bacelar, apenas acrescentar 
uma observação que remete a um erro que alguns movimentos sociais andam cometendo. Costuma-se 
chamar de tática do avestruz quando se faz de conta que não há nada acontecendo, não há problema 
algum e segue-se reafirmando os próprios princípios. Considero que esse tipo de equívoco em relação 
ao tema dos agrocombustíveis pode custar caro. Ao lado da tática do avestruz, temos a hipocrisia de 
discutir as coisas pela metade, como, por exemplo, discutir a matriz energética ou a segurança energética 
sem começar tratando do consumo de energia em termos do padrão e do nível desse consumo. A tática 
do avestruz e a hipocrisia têm caminhado juntos. “Ah, esse troço eu não quero discutir, não. Isso é coisa 
do agronegócio. Isso é invenção do Lula ou de não sei de quem. Eu quero é ficar cuidando das minhas 
coisinhas aqui”. Engano. Trata-se de questão que interessa a todos nós. 

Considero que o documento-base da Conferência é tímido sobre esse ponto. É preciso entrar forte na 
exigência de um marco regulatório para a produção de agrocombustíveis no Brasil. Não me parece 
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suficiente acusar ou apontar as mazelas do modelo do etanol da cana-de-açúcar ou outro modelo. 
Elas estão aí e, claro, temos que jogar luz sobre elas. Mais que isso, cabe uma observação – óbvia 
para os nordestinos e que deveria ser óbvia para os brasileiros – sobre o fato de o setor de açúcar 
e álcool do Brasil ter quatro séculos de experiência de apropriação de patrimônio, apropriação de 
riqueza e apropriação das estruturas estatais. Qualquer pessoa que conhece o mínimo da história 
do Brasil, sobretudo os que vivem no Nordeste, sabem o que é o poder dessa gente. Este setor vai 
além da capacidade do Estado regular em vários aspectos. Nosso papel é pressionar o governo para 
que corra atrás e trate de regular logo essa questão. 

Não discordo quando o Presidente da República afirma que o modelo do etanol brasileiro não 
é igual ao norte-americano. A fabricação de etanol a partir do milho significa utilizar grandes 
quantidades de um produto que é uma espécie de petróleo da alimentação, pois é básico na dieta 
em quase todas as partes do mundo. Nesse caso, há um conflito direto entre a destinação de um 
bem alimentar para produzir etanol e a disponibilidade de alimentos. No modelo brasileiro, que 
produz etanol a partir da cana-de-açúcar, não há substituição direta, porém, há conflitos no nível 
dos territórios e importantes repercussões no médio prazo. No entanto, visando ampliar uma 
discussão que costuma ficar pela metade, há que incluir a questão do marco regulatório. Estou de 
acordo que é preciso encontrar formas de assegurar algum tipo de convivência entre a produção de 
alimentos e de matéria-prima agrícola para agrocombustíveis, porém, ela será impossível sem um 
papel ativo do Estado. Além disso, não são suficientes as avaliações que se limitam aos números 
agregados de área agricultável disponível e a necessária para o cultivo da cana-de-açúcar. Grandes 
números são bons, têm algum significado, mas podem ser enganosos. Uma correta avaliação dos 
eventuais conflitos entre agrocombustível e alimentos tem que ser territorializada, verificando 
em cada território os processos que estão ocorrendo. É verdade que o Brasil tem muita terra e 
muita gente, mas isso não diz tudo, principalmente, que não há conflitos entre essas atividades. Há 
levantamentos regionalizados que mostram avanços da cana em áreas de alimentos, assim como 
há indicadores indicando a entrada da cana na Amazônia. 

O marco regulatório da expansão do cultivo da cana-de-açúcar que se necessita é mais do que o 
zoneamento agroecológico. Não basta estabelecer o que pode e o que não pode ser cultivado numa 
dada área conforme as condições do solo, clima etc., trata-se de verificar o que as pessoas querem 
ou não, como se quer ocupar os territórios, em conjunto com a consideração do que a natureza 
permite. Isso nos leva a uma questão análoga no campo alimentar. Parte importante da revisão do 
modelo que mencionei há pouco é justamente caminhar na direção inversa do distanciamento da 
produção e o consumo, aproximando-os. Não estou dizendo que todas as regiões do Brasil devem 
ser auto-suficientes na produção de tudo o que consomem. Nunca acreditei nessa possibilidade 
nem em sua conveniência. Há uma integração inter-regional que faz sentido em muitos casos, 
e em outros não. Há produtos nos quais se pode valer de vantagens regionais, num país com as 
dimensões do Brasil. Porém, isso requer uma orientação estratégica mais geral que seria objeto de 
uma política de abastecimento, repercutindo na terrritorialização de programas como o Pronaf e 
o PAA, capazes de criar dinâmicas territorializadas que valorizam circuitos regionais de produção, 
distribuição e consumo. Esse é o desafio maior a ser enfrentado.

Retomo, agora, a apreciação de que o documento-base da Conferência tem o grande mérito de 
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ampliar o olhar sobre o Brasil rural. Não se está desconsiderando a importância da política agrícola e 
a importância da produção, porém, deve-se ressaltar o fato de um documento que fala do meio rural 
e dedica muito espaço às políticas não agrícolas. Fala de educação e de condições de vida. Trata-se de 
enorme avanço em relação a um passado não tão distante quando o olhar sobre o rural era, sobretudo, 
um olhar produtivista, em que desenvolvimento rural e desenvolvimento agrícola eram sinônimos. 
Sem desmerecer o papel da agricultura, atividade constitutiva da própria identidade das famílias que 
habitam o meio rural, estamos aprendendo a considerar que o papel do meio rural e da gente que 
nele vive é produtivo, sim, mas é mais que isso. A teoria econômica tem uma categoria denominada 
bens públicos que, em síntese, se refere aos bens que não são bens mercantis estritos (bens privados, 
comprados e vendidos pelos mecanismos de mercado), mas são tão importantes quanto. Considera-
se que o meio rural e as famílias rurais fornecem para a sociedade bens públicos na relação com a 
natureza, na preservação da biodiversidade, na preservação do tecido social e cultural, entre outros. O 
documento da Conferência dá conta dessa perspectiva.

Falta-nos, porém, um ponto, talvez muito específico, que tem sido pouco valorizado nos debates. 
O Brasil aprovou, há alguns anos, um regulamento denominado de Estatuto das Cidades com 
uma perspectiva do diálogo cidade/campo, tema essencial em nossa discussão aqui. A principal 
novidade, para nós, é que o estatuto obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a 
incorporar o meio rural no seu plano diretor. Na versão aprovada do Estatuto das Cidades que 
li, havia uma concepção absolutamente enviesada e pobre sobre o que é rural. Ora, se estamos 
falando na direção da territorialização, da descentralização das políticas públicas, é preciso atentar 
para esse tipo de definição que deve levar a uma maior “municipalização” do meio rural no Brasil. 

Para concluir, estou inteiramente de acordo com a perspectiva apontada de que o Brasil rural que 
queremos requer, melhor, exige a construção do diálogo inter-setorial, portanto, de alianças entre 
diferentes setores. O documento da Conferência fala em tornar esta uma questão de Estado. Não 
me parece suficientemente claro como isso se materializaria. Tomo um exemplo da nossa área, 
relacionado com o propósito de que a questão alimentar vire uma questão de Estado no Brasil. 
O caminho escolhido tem sido pressionar para que se aprove uma emenda constitucional, que 
circula há 10 anos no Congresso Nacional, inserindo a alimentação entre os direitos básicos da 
pessoa humana previstos no artigo 6º da Constituição Federal. A aprovação desta emenda tornaria 
a alimentação um direito e, deste modo, conferiria às nossas iniciativas um estatuto superior, 
pois elas objetivariam regulamentar um princípio constitucional. Uma das conseqüências dessa 
conquista seria que nenhum governo poderia deixar de atuar na direção de promover esse direito, 
ainda que os governos possam fazê-lo com distintas prioridades e modos de ação. Seria análogo 
ao que ocorre com a saúde e educação. Hoje, não há nada que obrigue qualquer governo a fazer 
política de segurança alimentar. 

Não me fica muito claro como se traduziria o objeto que estamos discutindo nessa Conferência 
em questão de Estado, a começar pelo fato de que ele engloba várias questões a serem melhor 
precisadas. Tenho a convicção de que o amplo movimento social pela soberania e segurança 
alimentar e nutricional e pelo direito humano à alimentação no Brasil, bastante representado 
nessa Conferência, pode contribuir muito na atualização do olhar sobre o rural e na construção 
desses elos entre as diferentes visões e setores sociais. Muito obrigado.
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Muito obrigada aos organizadores e às organizadoras da Conferência por esse honroso convite. Foi 
sugerido a mim falar sobre a identidade e o direito dos povos e comunidades tradicionais, questões 
de gênero e biodiversidade.

Esse é um tema muito importante, especialmente nesse ano que comemoramos os 20 anos 
da Constituição brasileira. Por que começo dizendo isso? Recentemente, li duas informações 
absolutamente contrárias e que me chamaram atenção. Uma delas é que a nova Constituição do 
Equador está definindo os direitos da natureza. Parece-me que pela primeira vez na história se 
afirma os direitos da natureza. E eu me pus a pensar, porque também recentemente li o resultado 
de uma pesquisa feita pela pesquisadora Regina Brum, com os representantes do agronegócio 
no Brasil. Eles dizem que o problema do meio ambiente é que ele trava o desenvolvimento. 
São duas visões. São duas maneiras de ver a natureza radicalmente opostas. Uma das primeiras 
perguntas que nós devíamos dirigir-lhes é sobre a inconstitucionalidade dessa visão, porque a 
Constituição, no artigo 225, diz que o meio ambiente é um bem comum. Um dos desafios, nesse 
momento, é interrogarmos também a economia com seus paradigmas. Não é possível continuar 
analisando os resultados econômicos se nós não computarmos que o modelo de desenvolvimento 
vigente provoca a degradação ambiental e a destruição das condições de saúde e alimentação das 
populações. O padrão dominante da agricultura polui a água por agrotóxicos, provoca a erosão de 
espécies e variedades de nossa biodiversidade, rios desaparecem etc. 

Um segundo aspecto que me chama a atenção também, nesses 20 anos, é que, em 1988, a 
Constituição reconheceu um estado pluriétnico, e hoje falamos aqui sobre a valorização da 
diversidade cultural e étnica da nossa população. Do meu ponto de vista, precisamos avançar 
desta constatação, valorizando, observando e reconhecendo, de fato, os direitos desses povos e 
populações. Desde a década de 1980–1990, há muitos movimentos sociais que reivindicam um 
reconhecimento jurídico das suas formas próprias de apropriação da terra e relação com a natureza. 
Essas organizações e movimentos romperam com a invisibilidade produzida pela história e pela 
sociedade.

A Constituição reconheceu a existência de terras tradicionalmente ocupadas no Brasil. O artigo 231 
estabelece que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. Essa definição abriu caminho para a afirmação de 
direitos territoriais das populações tradicionais e é muito importante, porque, na história agrária 
do país, predominou o fechamento da possibilidade de uso livre dos recursos naturais. Em 1850, 
a Lei de Terras não significou o livre o acesso à terra, mas o fechamento, pois estabeleceu o acesso 
só pela compra. Quando se reconhece, depois de tanto tempo, o direito às terras tradicionalmente 
ocupadas, é uma insurgência, é a instituição de um novo direito.

Quando o Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 
2002, também tomou uma decisão extremamente importante, porque ela se baseia no princípio da 
auto-identificação dos povos e populações tradicionais e acena para as condições de  recuperação 
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de terras. Temos no Brasil hoje movimentos muito importantes, como os geraizeiros, em Minas 
Gerais, e povos indígenas no Espírito Santo, lutando pela retomada das terras que foram usurpadas 
por grandes empresas. 

Pela primeira vez no país, no ano 2007, foi elaborada uma proposta de política nacional de 
desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais (Decreto nº 6.040, de 
07/02/2007), mas sobre esta conquista pairam muitas ameaças, muitos riscos. Há novas 
manifestações de cercamento de terras: pela expansão dos monocultivos, pela criação de unidades 
de conservação de proteção integral sem população, e ainda pela apropriação privada do seu 
conhecimento associado aos usos da biodiversidade. Ignora-se, portanto, que são essas populações 
e esses povos que durante a história, durante os séculos, manejam a biodiversidade. 

A estimativa do antropólogo Alfredo Wagner é que cerca de ¼ do território nacional é ocupado 
pelos povos e  populações que têm concepção e práticas distintas de lidar com a natureza e uso da 
terra, mas nossas estatísticas não dão conta dessa realidade. Continuamos pensando o campo com 
base na informação sobre imóvel rural ou estabelecimento rural, embora já tenhamos avançado 
um pouco com as informações sobre as áreas indígenas e uma proposta de cadastro especial de 
áreas quilombolas. Mas não temos um instrumento que mostre a diversidade sociocultural sobre a 
qual estamos falando e valorizando. 

Os povos indígenas no Brasil ocupam uma área estimada de 110 milhões de hectares, com uma 
população de 734.127 indígenas. Estão organizados em vários movimentos e é muito provável que 
aqui estejam vários representantes desses movimentos, como a Coiab – Coordenação Indígena 
da Amazônia Brasileira, a Apoime – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo e a UNI – União das Nações Indígenas. Estamos avançando muito pouco ou quase 
nada na demarcação dessas terras. Temos uma boa oportunidade, nesta Conferência, de nos 
juntarmos a todos que estão clamando pelo reconhecimento da Área Contínua dos Povos Indígenas 
da Raposa Serra do Sol. Há reações de setores da sociedade dizendo que é muita terra. No entanto, 
não vemos um questionamento contundente sobre os seis ou sete arrozeiros que requerem 
milhares de hectares apropriados de forma indevida. É o confronto das ditas racionalidades, que 
não é tão racional. A chamada racionalidade econômica capitalista só há porque está sustentada 
por subsídios. Mas, de fato, há uma irracionalidade porque não se leva em conta a existência desses 
povos e a natureza como bem comum. Não foi ainda aprovado o Estatuto dos Povos Indígenas; 
continua bloqueado no Congresso Nacional. Enquanto isso, medidas provisórias, decretos etc. que 
interessam ao agronegócio são votados com muita rapidez. 

Com relação aos quilombolas, há uma estimativa de cerca de 30 milhões de hectares no Brasil. Dois 
milhões de pessoas em cerca de 743 comunidades. Um movimento social que nasceu nos últimos 
anos é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Há 
uma ameaça muito grande em relação aos quilombolas. Se, por um lado, na Constituição brasileira, 
o artigo 68 garantiu o domínio dessas terras, por outro lado, no mesmo Congresso hoje há uma 
proposta de desconstitucionalização desse direito. Há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) contra o decreto que reconhece essas terras. Temos de permanecer vigilantes na luta para 
assegurar esse direito que é parte dos processos de reparação social das populações que foram 
vitimadas historicamente.
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As comunidades tradicionais dos seringueiros e castanheiros estão organizadas no Conselho 
Nacional de Seringueiros, que ocupam uma área estimada de 17 milhões de hectares, incluindo-
se as chamadas reservas extrativistas, que se constituem numa grande inovação. Como dizem 
os amazônidas, é a forma mais adequada de se implantar a reforma agrária na Amazônia. Essa 
proposta que lá nasceu estendeu-se para outros biomas. Recentemente, foi regulamentada ou 
está em vias de ser regulamentada uma reserva extrativista na região do Cerrado. 

Olhando o mapa das regiões segundo os índices da pobreza, como nos mostrou a professora 
Tânia Bacelar, podemos ver que há uma riqueza, uma inovação muito grande que poderia dar 
origem a outros mapas, que, na minha opinião, nós estamos confrontados a concretizar. Novas 
cartografias do país que indiquem outra perspectiva, outra estratégia de desenvolvimento, que 
não o desenvolvimento na sua dominância atual. 

Entre povos e populações tradicionais estão também as quebradeiras de coco, organizadas no 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco. São cerca de 400 mil extrativistas em 18 
milhões de hectares e com área de reserva extrativista de 36 mil hectares. Quero chamar a atenção 
para um aspecto extremamente importante. Pela primeira vez na história temos a luta pelo uso 
livre de um bem da natureza. É um conflito permanente das quebradeiras de coco para preservar as 
palmeiras de babaçu que têm enorme importância para as economias locais. Já foram conquistadas 
várias leis municipais do babaçu livre. 

Não há uma estimativa sobre a extensão de terras onde vivem cerca de 20 mil famílias das 
chamadas comunidades de fundo de pasto, principalmente na Bahia. Elas têm áreas de uso comum 
para a criação de animais. Recentemente, no município Antônio Gonçalves, as associações desses 
agricultores conquistaram também uma lei municipal do ouricuri livre. O ouricuri é um fruto com 
grande valor nutricional e compõe a alimentação escolar em alguns municípios da região onde 
estão essas comunidades.

Há também os faxinalenses no Paraná. Julgava-se que estivesse extinto esse sistema. Essa denominação 
refere-se à forma como se organiza o sistema agrícola dessas comunidades, com áreas de cultivo 
individuais combinadas com áreas comuns de criação. Há uma aproximação entre esses sistemas com 
a maneira como os ribeirinhos da Amazônia se relacionam com a natureza, articulando o extrativismo 
com a agricultura. São também milhares de famílias no Brasil de pescadores organizados no Monape 
– Movimento Nacional de Pescadores e Ribeirinhos na Amazônia. Mas não temos uma base de dados 
que nos informe com muita precisão sobre todas essas identidades sócio-político-ambientais que 
há no Brasil. Há ainda os geraizeiros, vazanteiros, caiçaras e tantos outros que podem, seguramente, 
com suas formas tradicionais de manejo da biodiversidade, dialogar, inspirar e influenciar processos 
de transição agroecológica das organizações que estão lutando por um novo modelo agrícola em 
oposição à chamada revolução verde. 

Eu quero sublinhar que a agroecologia origina-se, na sua construção social e histórica, 
fundamentalmente do diálogo com os saberes e com as experiências dessas populações e 
comunidades tradicionais. E no Brasil, hoje, a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) já 
identificou milhares de experiências que podemos caracterizar como sistemas agroecológicos. 
Na Conferência Nacional de Segurança Alimentar, acentuamos a proposta como diretriz política: 
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para assegurar a soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil, é necessário estruturar, 
fortalecer esses sistemas de base agroecológica que nos permitam ter alimentos de qualidade, 
dinamizar economias locais e diversificar os nossos padrões de consumo alimentar. 

Eu quero ratificar o que disse o Renato Maluf quando acentuou que um dos nossos desafios é  
mudar esse paradigma de consumo que tende a ser cada vez mais homogeneizador. Só é possível 
isso se fortalecermos esses sistemas de produção diversificados, com base agroecológica, cujas 
experiências têm-se disseminado pelo país.  Uma das inovações que as organizações camponesas 
desenvolvem, por exemplo, são os chamados sistemas agroflorestais. Eles são inspirados muitas 
vezes na maneira como os indígenas e comunidades tradicionais lidam com a sucessão natural 
da vegetação. No entanto, não há ainda uma política que reforce esta proposta, que é, ao mesmo 
tempo, favorecedora da diversificação da produção dos alimentos e também regeneradora e 
mantenedora da biodiversidade. Há muitos entraves. Propor mudanças no Pronaf para favorecer o 
aperfeiçoamento desses sistemas diversificados e apoiar os processos de transição agroecológica 
são grandes desafio desta Conferência.

No Brasil que queremos, é importante reforçar a análise sobre as ameaças que pesam hoje 
sobre a nossa biodiversidade e garantir políticas para sua preservação. Há lacunas no texto-
base desta Conferência sobre este tema. São várias iniciativas do agronegócio neste momento 
que colocam em risco a nossa segurança alimentar. É impossível falar de soberania alimentar 
e de segurança alimentar e nutricional se nós temos um recurso fundamental como a semente 
cada vez mais controlado por um número reduzidíssimo de empresas, se temos uma liberação 
sucessiva de transgênicos que vão totalmente na contramão da diversidade. Não é possível dizer 
que nós queremos valorizar as identidades culturais e étnicas se nós não garantirmos ao mesmo 
tempo o direito à biodiversidade, com a liberdade dos agricultores continuarem produzindo e 
intercambiando suas sementes. As propostas de mudança da atual Lei de Cultivares, de mudança 
da Lei de Sementes, de flexibilização da Lei de Agrotóxicos são um verdadeiro pacote que favorece 
o agronegócio, que está na contramão da construção de um país com soberania alimentar com 
base em sistemas agroecológicos e com reconhecimento histórico dessas populações. Este tema 
precisa constituir-se num eixo estratégico desse debate. 

O que me traz uma esperança nesse mar de contradições é que temos alguns programas que no 
Brasil que queremos precisam ser ampliados e transformados em verdadeiras políticas públicas, 
a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos. Como disse Renato Maluf em sua palestra, 
acabamos de realizar um seminário nacional em que se expressou como consenso dos movimentos 
sociais que este é um programa que precisa se nutrir de muitos e regulares recursos econômicos e 
que a política de garantia de preço mínimo favoreça a sua transformação numa grande política.  
Está sendo criado também um programa de apoio à comercialização de produtos extrativistas. Já 
são 10 produtos escolhidos que deverão receber uma subvenção econômica pelo reconhecimento 
do Estado e da sociedade do papel dessas populações no manejo e preservação da biodiversidade. 
Esperamos também que esse seja um passo para conseguirmos alavancar um programa que 
nasceu como proposta dos movimentos sociais na Amazônia, o Pró-Ambiente, e que ficou um 
pouco paralisado em razão de não termos ainda encontrado uma maneira de regulamentar a 
proposta de constituição de fundos ambientais no país. 
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Quero também dizer da minha alegria de saber que aqui nesse plenário há cerca de  44% de 
mulheres. Essa é uma conquista. Na Constituição foi estabelecido que as terras poderiam  ser 
tituladas em nome do homem, da mulher ou do casal, mas como opção não se afirmou como 
direito. Passados tantos anos, temos a criação nesse governo do Programa de Igualdade de Gênero, 
Raça e Etnia, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que significou um avanço e é fruto da luta 
das mulheres. A partir de então, foi instituída uma portaria que estabelece a obrigação das terras 
tituladas em nome do casal em situação de casamento ou em situação de união estável. E isso, 
que aconteceu muito recente, já nos permite ver uma alteração nas estatísticas. As mulheres que 
representavam apenas cerca de 10%, até menos, de titulares de terra, passam, agora, a representar 
aproximadamente 23%. É um avanço porque a terra, no Brasil, como numa sociedade patriarcal, 
é vista como um patrimônio, e sempre foi percebida como de domínio do homem, e a mulher 
subordinada ao marido ou ao pai. Esta mudança na legislação impulsiona a luta pela superação da 
discriminação das mulheres e o reconhecimento de sua cidadania.

Precisamos de outras conquistas. Embora já exista dentro do Pronaf a modalidade Pronaf Mulher, 
sabemos que, no Brasil, para que a mulher tenha acesso a essa linha de crédito precisa da autorização 
do marido, e, em muitos casos, elas não dispõem sequer da documentação básica de cidadãs. 
Por isso, é importante também o programa que ampliou a capacidade de acesso das mulheres 
à documentação. Mas não podemos ficar restritas a uma idéia de crédito. Precisamos avançar na 
formulação de propostas de formas de financiamento como temos dito na Articulação Nacional de 
Agroecologia. E, para isso, é preciso que as mulheres sejam reconhecidas como trabalhadoras. No 
Brasil, lamentavelmente, mesmo com toda luta e organização das mulheres, o trabalho da mulher 
é visto como ajuda, o que expressa uma visão patriarcal. 

É fundamental no Brasil um marco regulatório que coloque freios à expansão do agronegócio 
e por isso defendo com muita ênfase que precisamos, no mínimo, de um limite de tamanho da 
propriedade. Exigir a revisão dos índices de produtividade da terra é também necessário.

Para finalizar, sabemos que será lançado um programa chamado Mais Alimentos. Senhor ministro, 
nós esperamos que esse programa signifique na prática mais programa de aquisição de alimentos, 
mais promoção da agroecologia, mais defesa do direito dos agricultores e das agricultoras à 
biodiversidade, porque só assim teremos um Brasil com suas regionalidades, com respeito aos 
povos e populações que fazem o Brasil tão diverso como ele é. Obrigada. 
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maTeriais Promocionais

Por trás dos materiais promocionais da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário havia muito mais que apenas um planejamento de comunicação. Desde o início, os 
materiais da Conferência foram pensados de forma a refletir a filosofia do evento: uma nova visão 
de desenvolvimento rural sustentável e solidário, a sustentabilidade, a inclusão, a diversidade, a 
igualdade e a solidariedade. 

Foram utilizados na confecção dos materiais promocionais produtos ecologicamente corretos, 
como a fibra de PET nas camisetas e o papel reciclado nas peças impressas, inclusive nos crachás. 
Até na decoração dos estandes foi incorporada a filosofia de reciclagem. Na bolsa entregue a 
cada participante da Conferência foram colocadas penduricalhos com miniaturas dos tradicionais 
produtos da agricultura familiar, como milho, leite e abóboras.

Com essa iniciativa, buscou-se reduzir impactos ambientais, contribuir para o uso sustentável dos recursos 
naturais e incentivar o desenvolvimento do setor artesanal como estratégia de promoção cultural, 
econômica e social. Além de promover a melhoria da qualidade de vida e ampliar a geração de renda, o 
artesanato representa um meio de resgate e preservação da identidade cultural dos territórios rurais.
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AtividAdes culturAis

A cultura brasileira esteve presente em sua diversidade na Conferência. A programação cultural 
do evento incluiu forró e teatro, entre muitas outras manifestações artísticas, visando à maior 
integração e ao enriquecimento cultural dos participantes. As atividades culturais contaram com 
o apoio da Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco, por meio da Fundarpe – Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco; da Secretaria Municipal de Cultura do Recife; do 
NEAD – Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural/MDA e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – Incra/Ceará e Sede.
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DocumenTo finaL 

Contextualização

O documento final da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
é fruto de um processo de participação mencionado anteriormente. Após a decisão de realizar 
a Conferência, iniciou-se, no Condraf, a elaboração do documento-base, versão preliminar, que 
serviu para estimular e iniciar os debates sobre o desenvolvimento rural sustentável que queremos 
para o Brasil. 

Este documento foi submetido a discussão nos territórios rurais, municípios e em eventos 
nacionais temáticos e setoriais durante a etapa preparatória. Com a sistematização das propostas 
decorrentes desses eventos, foi elaborada a versão estadual do documento-base, que foi debatida 
em conferências em todos os estados e no DF durante a etapa estadual.

Após essa etapa, foi feita uma nova rodada de sistematização das contribuições ao documento-
base versão estadual. Esse trabalho resultou no documento-base versão nacional que foi debatido 
na etapa nacional. Nessa última etapa, 21 comissões temáticas foram formadas e fizeram 
contribuições para a parte 1 do documento –  “O Brasil Rural que Temos” e para a parte 2, “O Brasil 
Rural que Queremos”. As comissões temáticas foram divididas pelos quatro eixos temáticos desta 
parte: Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental; Reforma Agrária e Acesso aos Recursos 
Ambientais; Qualidade de Vida no Brasil Rural; e Participação Política e Organização Social.

As contribuições dos grupos foram sistematizadas por uma equipe e submetidas às sessões 
plenárias da Conferência para debate e votação. Dessa partilha de propostas surgiu o documento 
final, que reflete a visão do Brasil Rural que Queremos construída coletivamente a mais de 30.000 
mãos.

O texto a seguir é a íntegra das propostas aprovadas nas sessões plenárias da I CNDRSS.
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DOCUMENTO FINAL

aPresenTação

Este documento, aprovado nas plenárias da etapa nacional da 1a Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (I CNDRSS), realizada no Centro de Convenções de 
Pernambuco, em Olinda, no período de 25 a 28 de junho de 2008, é fruto de um amplo processo de 
participação, iniciado em junho de 2007.
A I CNDRSS representou a consolidação da mobilização e da participação social pela afirmação do 
desenvolvimento rural sustentável e solidário. Participaram desse processo mais de 30.000 pessoas 
envolvidas na realização de conferências (territoriais, intermunicipais e municipais), eventos 
temáticos e setoriais, e conferências estaduais nos 26 estados e no Distrito Federal, nas quais 
foram discutidas e aprimoradas duas versões do documento-base, sempre com o objetivo maior 
de debater o tema da Conferência: “Por um Brasil Rural com Gente: sustentabilidade, inclusão, 
diversidade, igualdade e solidariedade”.

A etapa nacional da I CNDRSS contou com a participação de 1.572 pessoas, sendo 1.220 delegados(as) 
da sociedade civil e do poder público (federal, estadual e municipal), 115 observadores(as) e 237 
convidados(as) nacionais e internacionais.

Um dos destaques foi a presença massiva de mulheres de todo o país – elas representaram mais de 
42% dos participantes. Promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(Condraf), órgão colegiado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Conferência teve como 
objetivo formular propostas para uma política nacional que promova a sustentabilidade, a inclusão, 
a diversidade, a igualdade e a solidariedade no Brasil rural.

A Conferência afirmou uma nova visão sobre o desenvolvimento rural e indicou rumos, orientações 
e posicionamentos sobre os desafios para a construção de um projeto de futuro para o Brasil 
rural que seja parte de um projeto de desenvolvimento nacional. É isso que poderá ser visto no 
documento aprovado e que está à disposição no site do Condraf (www.mda.gov.br/condraf) e que 
em breve será publicado, juntamente com o relatório final do evento.
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inTroDução

1. O objetivo da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – I CNDRSS 
é contribuir para criar as condições políticas para a construção coletiva e solidária de uma Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Meio Rural que expresse o “Brasil rural 
que queremos”, com a afirmação de um projeto estratégico que valorize o protagonismo de 
mulheres, homens, jovens, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por isso, a Conferência tem 
como tema “Por um Brasil Rural com Gente: sustentabilidade, inclusão, diversidade, igualdade e 
solidariedade”. A I CNDRSS afirma uma nova visão sobre o desenvolvimento rural e indica rumos, 
orientações e posicionamentos sobre os desafios para a construção de um projeto de futuro para 
o Brasil rural que seja parte de um projeto de desenvolvimento nacional. Essa nova visão implica 
reconhecer que o padrão atual de desenvolvimento é insustentável do ponto de vista social, 
econômico e ambiental. O modelo agroquímico, transgênico e das monoculturas, característico 
do agronegócio brasileiro e que vem sendo estendido para a agricultura familiar e camponesa, 
deve ser substituído por um modelo sustentável como aqueles baseados na agroecologia e outros 
modelos que contribuam com a conservação dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, reduzam a 
dependência dos combustíveis fósseis.

2. A Conferência ocorre num cenário que conclama a todos a ampliar os horizontes e a ousar nas 
escolhas políticas e sociais a serem feitas. Há uma renovação na agenda mundial decorrente de um 
crescente questionamento da ordem internacional, evidenciado pelo fracasso do neoliberalismo 
enquanto alternativa à superação das necessidades socioeconômicas e ambientais, associado 
ao crescimento de lutas, conscientização e mobilizações populares que cria um ambiente mais 
propício para o debate sobre o desenvolvimento das nações, em novas bases políticas e conceituais. 
O cenário atual de aumento, sem precedentes dos preços do petróleo, se reflete no crescimento 
dos custos dos insumos químicos e aponta para os limites do modelo de desenvolvimento rural 
hegemônico, dependente desses produtos.

3. Atualmente, percebe-se uma elevação nos preços de alguns alimentos como trigo, arroz, feijão, leite 
e carnes que afetam distintamente a população brasileira, sendo mais grave para as populações 
de baixa renda, que vêm conquistando uma ampliação da sua renda. Esta crise que tem origem no 
exterior tem como causas, entre outras, o aumento do consumo em alguns países, a utilização do 
etanol de milho nos EUA, a elevação nos preços do petróleo e problemas climáticos que afetaram 
as produções em vários países. No que diz respeito à crise interna, a ênfase das políticas públicas de 
apoio ao agronegócio leva à expansão das culturas de exportação, especialmente da soja e da cana, 
substituindo as produções alimentares, sobretudo de agricultores(as) familiares e camponeses(as), 
e comprometendo a soberania e a segurança alimentar e nutricional.

4. Os impactos no Brasil têm sido atenuados pela diversificação produtiva da agricultura familiar e 
camponesa, responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos consumidos pela população 
brasileira, e pelo aumento da produção, decorrente da implementação de várias políticas públicas, 
em especial aquelas voltadas para a agricultura familiar e camponesa. Mas essa situação coloca 
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alguns desafios para o Brasil, como: garantir a segurança e soberania alimentar, ofertando 
alimentos em quantidade, qualidade e diversidade para toda a população e contribuir para a 
oferta mundial de alimentos.

5. Sob o pretexto da sustentabilidade do planeta, está em debate, na imprensa nacional e 
internacional, a internacionalização da Amazônia e o questionamento da capacidade do país de 
manter a integridade deste bioma. O desmatamento, os conflitos em terras indígenas, a enorme 
área de fronteira e o reservatório de água doce são argumentos utilizados para justificar esse 
posicionamento que encobrem interesses internacionais na potencialidade da biodiversidade 
desta região. Temos que reconhecer que os problemas apontados existem e são frutos da expansão 
do agronegócio na Amazônia. Nossa resposta deve ser substituir esse sistema predador dos 
recursos naturais por sistemas agroecológicos e agroextrativistas, respeitando o interesse do povo 
brasileiro e garantindo os direitos das populações locais. A mera afirmação de nossa soberania 
não é suficiente para enfrentar esses problemas. É fundamental a adoção de medidas concretas, 
tais como o zoneamento ecológico-econômico, o cumprimento da legislação ambiental, a 
regulamentação das reservas indígenas e terras de quilombolas, incluindo as nascentes dos rios 
que percorrem essas áreas. Essas ações devem contribuir para a contenção do processo de expansão 
da fronteira agrícola.

6. Na América Latina, a eleição de novos governos populares e progressistas tende a se refletir na 
agenda de desenvolvimento dos países e na sua capacidade de formular políticas públicas e 
estabelecer alianças com organizações sociais e setores populares. É neste ambiente que se explica 
a II Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural da FAO, realizada em 
Porto Alegre (RS), em março de 2006.

7. Numa visão atualizada de desenvolvimento, destacam-se como elementos centrais a redução 
das desigualdades sociais e regionais, a soberania nacional, a ampliação da participação social, 
a universalização dos direitos fundamentais, a distribuição da renda, a soberania e a segurança 
alimentar e nutricional, a reforma agrária, a conservação da biodiversidade e convivência com 
biomas, a promoção da igualdade de gênero, de geração, raça e etnia, o respeito às pessoas com 
deficiência, o reconhecimento das diferentes formas de orientação sexual e religiosa, a visão 
ampliada e crítica sobre o rural, o caráter intersetorial do desenvolvimento, a abordagem territorial 
e o reconhecimento e garantia dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

8. De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (Decreto nº 6.040/2007), compreende-se como povos e comunidades tradicionais os 
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Considera-se, neste documento, que povos e 
comunidades tradicionais incluem os seguintes segmentos sociais: quilombolas, indígenas, 
pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, extrativistas, seringueiros, moradores de áreas de 
fundo de pasto, retireiros, torrãozeiros, geraizeiros, quebradeiras de coco, faxinalenses, vazanteiros, 
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ciganos, pomeranos, pantaneiros, caatingueiros, caiçaras, cabanados e outros.

9. Atualmente, o Estado brasileiro vem recuperando, de maneira ainda tímida, sua capacidade 
de indução do desenvolvimento por intermédio da promoção de uma agenda orientada para a 
redução das desigualdades, da valorização de novos mecanismos de participação social e do 
reconhecimento, a partir das lutas dos diversos movimentos sociais e do movimento indígena, 
dos direitos e das demandas dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), produtores(as), 
assalariados(as) rurais, povos e comunidades tradicionais, acampados(as) e assentados(as) e 
agregados(as) da reforma agrária e do crédito fundiário e posseiros(as). Nesse cenário, destaca-
se a recente criação do Programa Territórios da Cidadania, uma estratégia de desenvolvimento 
regional sustentável e de garantia de direitos sociais voltada à redução das desigualdades sociais 
e econômicas. O programa integra ações dos governos federal, estaduais e municipais com a 
participação da sociedade civil na definição e execução das políticas públicas.

10. No entanto, apesar dos importantes avanços obtidos na construção de uma política de 
desenvolvimento rural sustentável baseada na reforma agrária, na agricultura familiar e 
camponesa, na diversidade produtiva e no fortalecimento dos atores sociais e dos mercados 
locais, o padrão hegemônico é o do agronegócio, que gera diversos impactos negativos, tais como 
a concentração da terra, a violência no campo, o êxodo rural, a degradação ambiental, a erosão 
genética etc.

11. A Plenária Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada pelo Condraf em Porto 
Alegre (RS), em março de 2006, apontou diretrizes e eixos estratégicos para que se tenha um 
desenvolvimento rural sustentável, destacando-se como estratégicas as dimensões política, social, 
econômica, ambiental, organizativa, cultural e territorial.

12. O ponto de partida do Brasil rural não se limita ao universo composto pela população que reside 
nas áreas rurais delimitadas segundo os critérios adotados pelo IBGE ou às atividades agropecuárias 
nelas desenvolvidas. Nesta nova visão, o espaço rural é pensado de forma mais ampla através da 
noção de ruralidade. Por isso, adotou-se o recorte sugerido por vários autores para os municípios 
rurais, que são aqueles que possuem menos de 50.000 habitantes e apresentam uma densidade 
demográfica de até 80 hab/km2. Com isso, são valorizadas outras dimensões importantes, como 
a relação com os recursos naturais e os ecossistemas; a produção de conhecimentos e saberes; o 
patrimônio cultural; a organização social e as inter-relações existentes entre o rural e o urbano e 
entre as atividades agropecuárias, não-agropecuárias e extrativistas.

13. Essa nova visão de desenvolvimento rural defronta-se com o desafio de consolidar uma percepção 
mais aprofundada sobre o meio rural, na qual sejam consideradas a diversidade de padrões de uso 
sustentável dos recursos naturais presentes em cada bioma, a riqueza das manifestações culturais 
e a importância das populações rurais e de suas estratégias de reprodução econômica, ambiental, 
cultural, política e social. Implica, também, a superação do modelo patriarcal gerador de violência, 
que explora o trabalho e oprime as mulheres, crianças, jovens e idosos.
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14. Trata-se de superar uma visão convencional que considera o meio rural de duas maneiras. Uma 
que representaria o atraso, o passado não atingido pela modernização, expressão de um país 
pobre e não desenvolvido formado por parte dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), 
povos indígenas e comunidades tradicionais que, quando muito, conseguiriam viabilizar sua 
sobrevivência e produzir algum excedente para o mercado local. A outra seria a expressão da 
modernidade, marcada pela grande produção baseada no uso intensivo da mecanização e de 
insumos químicos, expressão símbolo do modelo de agricultura implantado no país a partir dos 
anos 60 e 70. Segundo essa visão, este modelo seria o principal responsável pela geração das 
riquezas produzidas no meio rural. 

15. Esta divisão ainda tem forte influência sobre o papel que cada um destes setores poderia ter 
no desenvolvimento do país. De modo geral, relega-se aos primeiros (os “atrasados”), um lugar 
subordinado no processo de desenvolvimento, enquanto que aos segundos (os “modernos”) 
reserva-se um lugar estratégico na dinâmica econômica do país. A este último grupo deveriam 
ser destinadas políticas públicas, especialmente as de caráter agrícola. Já ao primeiro grupo 
deveriam ser destinadas políticas sociais compensatórias como forma de garantir a sobrevivência 
em condições dignas.

16. A história recente do país tem contribuído para mostrar que esta é uma divisão ideológica que 
serve apenas para ocultar a força econômica e a riqueza social e cultural da agricultura familiar 
e camponesa, povos indígenas e comunidades tradicionais, os quais procuram ocupar um lugar 
central na construção de um modelo de desenvolvimento rural pautado pela sustentabilidade, 
pela ocupação mais equilibrada e eqüitativa do território e pela soberania e segurança alimentar 
e nutricional. Além disso, esses setores também procuram mostrar que não é possível superar as 
desigualdades sociais e regionais sem uma nova estratégia de desenvolvimento rural embasada na 
igualdade, diversidade e solidariedade.

O Brasil rural que TemOs

17. O Brasil rural comporta uma diversidade de ecossistemas, raças, etnias, religiões, povos, culturas, 
segmentos econômicos e sociais, sistemas de produção, padrões tecnológicos, formas de 
organização social e política que contribuem com a geração de postos de trabalho e de renda 
advinda de atividades agropecuárias, florestais e não-agropecuárias, com a produção de alimentos, 
matérias-primas e outros bens, além da realização de serviços ambientais.

18. A atual realidade rural resulta de um processo histórico de formação de uma estrutura social, 
econômica, cultural e política fundada na concentração da terra, da riqueza e do uso dos recursos 
naturais, na escravidão e no extermínio dos povos indígenas, no latifúndio e na monocultura 
voltada para a exportação – na dependência em relação aos mercados externos –, na presença de 
uma forte elite agrária, bem como em diferentes formas de desigualdades sociais (gênero, geração, 
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étnicas, raciais) e regionais, com especial destaque para a pobreza rural e o uso da dominação 
política e econômica por parte das oligarquias tradicionais.

19. O Brasil rural resulta, ainda, de um processo que marginalizou as mulheres e secundarizou seu 
papel no meio rural, ao caracterizá-las como meras ajudantes dos homens. Esse fato fez com que 
muitas mulheres naturalizassem sua situação de dependência em relação ao universo masculino. 
Por isso, historicamente não houve o reconhecimento do trabalho produtivo e reprodutivo 
exercido pelas mulheres nas sociedades rurais. A presença das mulheres na economia rural sempre 
esteve marcada por uma forte divisão sexual do trabalho, que se expressa numa concentração 
em atividades voltadas para o autoconsumo familiar, relacionadas aos cuidados dos filhos, dos 
demais membros das famílias e de outras funções, como a criação de aves e pequenos animais, 
a horticultura, a floricultura e a silvicultura – atividades que se caracterizam pela falta de 
remuneração e que, portanto, não se vinculam à comercialização e geração de renda monetária.

20. Mas a história do Brasil rural é também marcada por um conjunto expressivo de lutas sociais, de 
resistência ao padrão hegemônico de desenvolvimento e de experimentação de novas formas de 
viver e produzir. São lutas por direitos, pela conquista e defesa da terra e dos territórios, além 
de serem experiências comunitárias que buscam organizar e construir espaços de vida e de 
trabalho pautados em outros valores. Quilombos, Canudos, Contestado, Trombas e Formoso, 
Ligas Camponesas, sindicalismo rural, cooperativismo solidário e outros movimentos sociais (das 
mulheres, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, dos afro-descendentes, dos sem terra, 
dos atingidos por barragens e grandes projetos de infra-estrutura, da juventude rural, dentre 
outros) expressam historicamente a disposição de construir outras formas de organização social, 
política e econômica.

21. A hegemonia de alguns setores e de um determinado padrão tecnológico não eliminou as 
contradições, provocou enorme concentração de riquezas e não impediu que o meio rural brasileiro 
se constituísse com uma diversidade de segmentos sociais, com diferentes identidades e com 
diferentes lugares na atual estrutura social e econômica: agricultura patronal; agricultura familiar; 
camponeses(as), assentados(as), acampados(as), agregados(as), assalariados(as), parceiros(as), 
meeiros(as), posseiros(as) e arrendatários(as); reassentados(as) pelas obras de infra-estrutura; 
agricultores(as) atingidos diretamente e indiretamente por barragens; povos indígenas e 
comunidades tradicionais; artesãos rurais; pequenos comerciantes e industriais; prestadores de 
serviços públicos etc. 

22. Cada um desses segmentos sociais não deve ser visto de forma homogênea, pois apresentam 
uma grande diversidade interna, em termos de sua relação com os biomas, os recursos naturais, 
os agroecossistemas, os agentes de mercado, as políticas de Estado e com os demais setores da 
sociedade. O acesso aos direitos básicos, a preservação e a (re)produção da cultura e das identidades 
sociais e a organização socioeconômica e política também fazem parte dessa diversidade.

23. É, portanto, no âmbito desta formação econômica e social do Brasil, marcada pela diversidade 
de segmentos sociais e culturais, que se organizam e se desenvolvem as disputas políticas em 
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torno dos projetos específicos, das políticas públicas e, até mesmo, da definição das estratégias de 
desenvolvimento nacional. 

24. Nesse sentido, o Brasil rural está profundamente marcado pela modernização conservadora da 
agricultura, devido à opção adotada pelo Estado brasileiro no âmbito do crédito, da concessão de 
terras públicas, da assistência técnica e extensão rural, das instituições de ensino e pesquisa e do 
sistema de comercialização da produção. Esse apoio do Estado acentuou a concentração fundiária, 
as desigualdades sociais e regionais, redefiniu as bases tecnológicas da produção e promoveu 
a articulação da agricultura com a indústria, ainda que levando à ampliação da produção 
agropecuária do país. 

25. Mas os impactos ambientais, econômicos e sociais da modernização conservadora da agricultura 
são conhecidos: forte dependência dos fornecedores de equipamentos, máquinas agrícolas e de 
insumos industriais e químicos, extraídos de recursos naturais não renováveis que estão entrando 
em declínio, como aqueles à base de petróleo, gás e fósforo; desprezo dos saberes dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais; expansão de monoculturas e pecuária em grandes extensões 
de terras; exportação de produtos com baixo valor agregado; uso predominante de padrões 
produtivos com baixa capacidade de geração de ocupações permanentes e temporárias; destruição 
de recursos naturais (degradação de solos, usurpação e poluição das águas, destruição das florestas 
e matas ciliares etc.); intoxicação e morte de trabalhadores(as); intoxicação de consumidores(as) 
pelo uso excessivo de agrotóxicos; falta de respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários; 
ocorrência do trabalho escravo e exploração do trabalho infantil; aprofundamento dos indicadores 
de pobreza e de êxodo rural e dos desequilíbrios inter e intra-regionais; agravamento do processo 
de marginalização das mulheres na economia rural por meio do assalariamento; precarização das 
condições de trabalho e risco à saúde.

26. O modelo baseado no padrão tecnológico e produtivo veiculado pela modernização conservadora 
da agricultura prejudicou fortemente a agricultura familiar e camponesa em todo o país, 
expropriando a terra e inviabilizando a sustentabilidade econômica de muitos agricultores(as) 
familiares e camponeses(as), assim como negando-lhes assistência técnica e crédito.

27. Esse modelo de desenvolvimento agrícola fez com que alguns setores passassem a ser controlados 
por poucas empresas, em geral multinacionais e transnacionais, e pelo capital financeiro e 
agroindustrial que se apropria da maior parte dos recursos naturais, da terra, da renda e das 
riquezas, provocando desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos, comprometendo a soberania 
nacional e dificultando o processo de reprodução autônoma de diferentes categorias sociais, em 
especial os(as) agricultores(as) familiares e camponeses(as). 

28. Parte da crise urbana que se agravou nas duas últimas décadas em praticamente todas as regiões 
do país, estimulada pela ocupação desordenada do território brasileiro, pela descontinuidade e/
ou insuficiência de políticas urbanas e rurais com constantes pressões sobre os serviços públicos 
(habitação, saneamento, saúde, educação e segurança, assistência técnica e extensão rural) e, mais 
recentemente, pela onda de violência social, tem também suas raízes no modelo de desenvolvimento 
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adotado no meio rural, muito embora não se possa creditar a ele toda a responsabilidade. Os 
resultados e os efeitos negativos da opção por esse modelo afetam toda a sociedade brasileira, 
comprometem e inviabilizam seu desenvolvimento social e sua sustentabilidade. 

29. Por critérios de ruralidade distintos daqueles que tradicionalmente são utilizados pelo IBGE, 4.481 
municípios (80,5% do total de municípios brasileiros) podem ser classificados como rurais, na 
medida em que grande parte das atividades sociais, econômicas, políticas e culturais possuem uma 
acentuada interdependência com as atividades rurais. Com isso, do ponto de vista demográfico, o 
Brasil rural é composto por cerca de 52 milhões de pessoas, que representam aproximadamente 
30% da população total do país. 

30. No entanto, deve-se lembrar que entre 1950 e 2000, milhões de pessoas migraram das áreas rurais 
em direção às cidades, pela inexistência e falta de acesso às políticas públicas. Esse movimento 
migratório se acelerou durante as décadas de 1970 e 1980 e se manteve acima de um milhão 
de pessoas por ano durante muito tempo. Porém, os dados da PNAD de 2006 e da Contagem 
Populacional 2007 indicam alterações em curso nos fluxos migratórios, não apenas em termos 
numéricos, mas também na sua natureza. Essas informações revelam que a migração para centros 
urbanos, como São Paulo e Brasília, vem diminuindo, além de estar ocorrendo uma redução do 
fluxo migratório tradicional das regiões Norte e Nordeste para São Paulo, ao mesmo tempo em que 
se conforma uma tendência de fluxos intra-regionais em todo o país. 

31. Observa-se, ainda, um fluxo migratório rural-rural com destino para áreas de expansão da 
fronteira agrícola, geralmente associada ao agronegócio, muitas vezes subsidiado por políticas 
governamentais, como, por exemplo, as de apoio à grande produção de cana-de-açúcar, de 
fruticultura em monocultivo, de reflorestamento, de áreas de garimpo etc. Constata-se, em várias 
localidades, um cenário de saída de homens e jovens em busca de opções de trabalho e educação 
e a permanência das mulheres, obrigando-as a ser responsáveis pela manutenção das famílias e 
das unidades de produção, inviabilizando, entre outras coisas, a sucessão na unidade de produção 
familiar. 

32. Por outro lado, constata-se em algumas regiões a masculinização do campo, caracterizada pela 
saída de mulheres, sobretudo as jovens, em busca de opções de trabalho nas cidades. Observa-se, 
também, a migração das mulheres rurais em função do fechamento das escolas rurais, levando-as 
a residir com os filhos na área urbana, provocando a desagregação da família e a urbanização das 
crianças e jovens rurais. Ressalte-se que as mulheres representam 47,8% (aproximadamente 15 
milhões) da população residente no meio rural (PNAD, 2006), muitas delas sem acesso à saúde, 
cidadania, educação e sem reconhecimento da sua condição de agricultora familiar, trabalhadora 
rural, quilombola, camponesa, extrativista e sem terra.

33. Na esfera educacional, observa-se que os índices de analfabetismo nos domicílios rurais são 
maiores que nos urbanos, devido à nucleação escolar e à inexistência de uma política de educação 
apropriada às realidades rurais. Atualmente, existe um grande número de escolas rurais fechadas; a 
educação infantil é insuficiente e deficiente; os profissionais têm conhecimentos escassos sobre os 
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temas da realidade do campo; o transporte e alimentação escolar são inadequados e insuficientes; 
as estradas são mal conservadas, além da insuficiência de políticas públicas para a juventude rural. 
No entanto, importantes experiências precisam ser destacadas, como o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera), a educação escolar indígena diferenciada, intercultural e 
bilíngüe, os Centros Familiares de Formação por Alternância (Ceffas), as Escolas Famílias Agrícolas, 
as Casas Familiares Rurais, dentre outras iniciativas desenvolvidas por organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos.

34. Com relação à estrutura agrária, estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) baseado nos dados do Censo Agropecuário 1995-96 (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE) constatou a existência de 4.139.369 estabelecimentos familiares, que 
representavam 85% do número total de estabelecimentos rurais do país. Esse segmento ocupava 
uma área de 107 milhões de hectares, o equivalente a 30,5% da área rural total. Por sua vez, 
existiam 554.501 estabelecimentos, tipificados como patronais, que representavam 11,4% do 
total de estabelecimentos e ocupavam quase 68% da área rural brasileira, cerca de 240 milhões de 
hectares. 

35. Em 2003, segundo dados do Incra, os imóveis rurais com área total de até 50 hectares representavam 
63,7% do total dos estabelecimentos agropecuários e ocupavam apenas 12% da área total. Em 
termos numéricos, isso significava 3.126.007 imóveis rurais. Por sua vez, os grandes proprietários 
(rurais, industriais, banqueiros, empresas nacionais e estrangeiras), com áreas maiores que 2.000 
hectares, representavam apenas 0,8% do total, significando 32.264 estabelecimentos, ocupando 
132 milhões de hectares, ou seja, 31% da área total.

36. Dessa forma, mesmo com o assentamento de aproximadamente 800.000 famílias na última 
década, a concentração da propriedade da terra no Brasil continua sendo uma das mais elevadas do 
mundo, sendo superior, inclusive, à concentração da renda. Isso decorre, em parte, da morosidade 
e da burocracia dos processos de desapropriação e aquisição de terra e, principalmente, da falta 
de uma ação mais forte do Estado no sentido de fazer valer a Constituição Federal, especialmente 
no cumprimento da função social da propriedade da terra, dos direitos dos povos indígenas 
assegurados pelo seu artigo 231 e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT.

37. Uma das principais expressões da concentração da estrutura fundiária e da falta de reconhecimento 
do direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais aos seus territórios são os conflitos pela 
posse da terra, que se tornaram ainda mais graves diante da omissão e fragilidade da presença 
do Estado, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Este tem freqüentemente proferido 
sentenças contrárias aos direitos constitucionais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, 
como, por exemplo, o caso da suspensão da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. 
Tal situação é ainda agravada pela criminalização da luta pela terra e pela impunidade em relação 
aos mandantes e praticantes de crimes contra os movimentos sociais, povos indígenas, povos e 
comunidades tradicionais, lideranças e trabalhadores(as) rurais e pela crescente atuação das 

60Ministério do Desenvolvimento Agrário
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável



milícias e empresas de segurança privadas. 

38. Na Amazônia, e também nas demais regiões do Brasil, os conflitos que se manifestam nos territórios 
são resultantes dos impactos dos grandes projetos, como as obras de transposição do Rio São 
Francisco e a construção de barragens, hidrelétricas e estradas; a expansão agrícola em grandes 
latifúndios; as atividades madeireiras; produção de carvão vegetal; as atividades de mineração e 
biopirataria etc. Destaca-se, ainda, a invasão de fazendeiros em áreas públicas, terras indígenas, 
territórios quilombolas e reservas florestais, agravando o conflito pela disputa dos recursos e pelo 
acesso à terra. 

39. Por isso, na região Amazônica, assim como em outras regiões do país, vive-se um momento 
importante de disputa pelo padrão de desenvolvimento, motivada pelos investimentos em 
infra-estrutura, por iniciativas de contenção da expansão da fronteira agrícola, pelo combate à 
grilagem e destinação das terras públicas federais para formação de unidades de conservação, 
pela homologação de terras indígenas, pelo fortalecimento dos projetos extrativistas e de outros 
projetos dos povos e comunidades tradicionais, pelo combate ao desmatamento e pela implantação 
de projetos de florestas públicas. 

40. Por outro lado, a associação entre latifundiários, madeireiros, mineradores e exploradores dos 
trabalhadores(as) – trabalho escravo, trabalho infantil etc. – reflete a omissão histórica e a atitude 
conservadora e preconceituosa do Estado não somente na Amazônia, mas também em outras 
áreas rurais do país. Além disso, a construção de hidrelétricas e a exploração ilegal dos recursos 
naturais em terras indígenas e territórios quilombolas são fortes indícios dessa fragilidade, fato 
que se agrava com a deficiência e a demora dos órgãos públicos responsáveis pelas políticas 
governamentais em reconhecer os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. 

41. Para exemplificar minimamente parte deste problema, dados do Ministério do Trabalho e Emprego 
demonstram que, desde 1995, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do referido ministério 
realizou em todo o país 584 operações em 1.813 fazendas, libertando 25.218 pessoas do trabalho 
escravo. 

42. Ainda com relação à ocupação das terras, segundo dados apresentados pela Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (2007), povos indígenas 
e povos e comunidades tradicionais ocupam cerca de um quarto da área do território nacional. 
As terras indígenas, conforme dados da Fundação Nacional do índio (Funai), representam 13% 
do território nacional, sendo que 23% delas se localizam na região da Amazônia Legal. Em seu 
conjunto, embora desempenhem um papel fundamental na preservação dos biomas brasileiros, 
essas terras ainda são vistas como entraves ao modelo hegemônico de desenvolvimento rural do 
país.

43. Em termos da produção agropecuária, nota-se que os segmentos da agricultura familiar e 
camponesa, dos povos indígenas e comunidades tradicionais são responsáveis por cerca de 70% 
dos alimentos produzidos no país, contribuindo para garantir o abastecimento interno, a soberania 
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e a segurança alimentar e nutricional e a estabilidade dos preços. Contudo, nem sempre os preços 
recebidos por estes produtores cobrem o custo de produção, causando prejuízos, descapitalização, 
desmotivação do(a) agricultor(a) familiar e camponês(a) e estimulando o êxodo rural. Por outro lado, 
presencia-se o fato de que muitas comunidades rurais em situação de vulnerabilidade se mobilizam 
para implementar um outro desenvolvimento com base em empreendimentos familiares, redes, 
cadeias produtivas e grupos informais, enfatizando o seu caráter de desenvolvimento sustentável e 
solidário, cujos resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados por todos(as), com 
respeito à diversidade de raça, etnia, gênero, geração e opção religiosa.

44. Estudo feito pela FIPE/NEAD-MDA (2007) demonstra, ainda, que em 2005 a participação das cadeias 
produtivas da agricultura familiar e camponesa representou cerca de 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional e um terço do total do PIB das cadeias produtivas agropecuárias, indicando 
importantes inter-relações do segmento familiar com os segmentos industrial e de distribuição. 
Mesmo assim, ainda são observadas dificuldades para a integração dos(as) agricultores(as) 
familiares e camponeses(as) aos mercados, especialmente no que se refere à comercialização e ao 
escoamento da produção. Por isso, muitas vezes, a participação dos(as) agricultores(as) familiares 
e camponeses(as) nas cadeias produtivas tem implicado sua subordinação às indústrias de 
processamento e de insumos, levando-os freqüentemente à ruína. A política de mercado por si só 
não irá mudar este modelo. A integração dos(as) agricultores(as) familiares e camponeses(as) ao 
mercado, portanto, deveria ser estimulada por meio do apoio ao processamento de seus produtos 
em unidades agroindustriais descentralizadas e controladas pelos próprios agricultores(as) e 
camponeses(as), e do incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, que devem ser apoiados 
pelas políticas públicas.

45. Mas os cenários anteriormente descritos começaram a mudar nos últimos anos porque houve uma 
alteração na trajetória de intervenção do Estado brasileiro em relação ao desenvolvimento rural 
com a incorporação, ainda que parcial e incompleta, dos interesses e das demandas das populações 
rurais, através de um conjunto de políticas públicas voltadas para a garantia de seus direitos 
fundamentais e para o fortalecimento das esferas ambiental, econômica, social e cultural. 

46. Está em curso a recuperação da capacidade de ação do Estado brasileiro que se evidencia 
na ampliação e retomada das atribuições institucionais e do orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; na estruturação de novas políticas públicas; de reforma agrária; de 
apoio à produção e à comercialização agropecuária; de apoio ao cooperativismo solidário; de 
soberania e segurança alimentar e nutricional; de segurança hídrica; de garantia de renda e de 
promoção da igualdade de gênero, geração, raça e etnia etc. No entanto, ressalta-se que esses 
avanços são insuficientes para atender todas as necessidades dos(as) agricultores(as) familiares 
e camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais, especialmente, tanto no caso da 
questão agrária, que ainda está muito aquém do necessário atendimento às demandas dos(as) 
trabalhadores(as) rurais sem terra, e, também, quanto no caso da assistência técnica pública para 
todos os segmentos da agricultura familiar e camponesa. Além disso, o apoio dirigido aos(as) 
agricultores(as) familiares e camponeses(as) acaba servindo, em grande parte, para difundir o 
uso de insumos químicos e sementes transgênicas, levando a um futuro de insustentabilidade e 
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mostrando-se insuficiente para permitir a transição para a agroecologia.

47. Uma das principais inovações nas atuais ações do Estado foi a ampliação da  participação social 
na construção, implementação e controle de programas e políticas públicas, como no caso do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da política dos territórios rurais e dos territórios da 
cidadania. Entretanto, ainda torna-se necessária a revisão do marco legal que pauta as relações 
entre o Governo Federal e a sociedade civil organizada, especialmente no que diz respeito ao acesso 
aos recursos públicos pelas organizações não-governamentais e pelos movimentos sociais. Outro 
desafio das políticas públicas é a necessidade de interação das ações com outros órgãos federais, 
em especial do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP) e dos agentes financeiros – 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia –, associados 
à importante participação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – Condraf, 
dos Conselhos Municipais e Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável e do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea. Convém salientar que este processo 
ainda é limitado e frágil, devendo ser continuamente estimulado e promovido. 

48. Assim, a combinação desta nova forma de intervenção, somada aos efeitos das políticas de inclusão 
social, em que se destacam o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Programa Luz 
para Todos, o PAA, o Programa Bolsa-Família e a ampliação do acesso à previdência social rural 
explicam, em parte, a melhoria das condições de vida e a redução das desigualdades no meio 
rural, já identificadas pela PNAD/IBGE, de 2006. Nesse sentido, o Programa Territórios da Cidadania 
apresenta-se como uma possibilidade efetiva do processo de articulação e integração das políticas 
públicas que visem à superação da fome e da miséria. Todavia, alguns segmentos sociais específicos, 
como os povos indígenas e comunidades tradicionais, ainda não foram incluídos adequadamente 
nessas novas políticas. 

49. Por esta razão é que a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e o Programa Brasil 
Quilombola, envolvendo diversos ministérios, além de reconhecer e dar visibilidade a estes grupos 
historicamente excluídos, estabelecem um conjunto de ações diretas para garantir o direito 
territorial e o desenvolvimento dessas comunidades. Contudo, deve-se garantir a participação 
efetiva desses segmentos sociais na implementação e avaliação dessas políticas. 

50. Apesar desse esforço, destaca-se que elas ainda não atendem de forma satisfatória a todo o universo 
dos povos e comunidades tradicionais. Dentre os entraves existentes para que estas políticas 
de fato atinjam as comunidades quilombolas, destacam-se: a ausência e/ou dificuldades de 
articulação entre as instâncias governamentais responsáveis pelas demandas dessas comunidades, 
ocasionando a sobreposição de ações; a presença de agentes intermediários que dificultam 
a implementação dos programas sociais; a baixa participação das comunidades quilombolas 
no processo de formulação, execução e acompanhamento dos projetos e ações do governo; e a 
indefinição quanto aos critérios e parâmetros dos programas sociais diante das especificidades das 
comunidades quilombolas.
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51. Já o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, elaborado no diálogo com os movimentos 
autônomos de mulheres rurais, pescadoras artesanais e movimentos sociais, definiu e vem 
implementando diversas ações voltadas à superação das desigualdades impostas às trabalhadoras 
rurais e à promoção de sua autonomia econômica, política e social. Assim, a titulação conjunta 
obrigatória da terra para homens e mulheres, o Programa Nacional de Documentação, o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf – Mulher), o apoio aos projetos 
produtivos de grupos de mulheres, o PAA e a estruturação de uma assistência técnica setorial são 
ações que revelam novas possibilidades a partir da conjunção da força política e organizativa das 
entidades das mulheres com a vontade política do Governo Federal. Contudo, essas ações ainda são 
insuficientes para garantir a igualdade, a participação nos espaços de poder, bem como superar os 
problemas relativos à violência contra as mulheres e à divisão sexual do trabalho. Essas políticas 
ainda não conseguem influenciar na socialização dos cuidados de tarefas provenientes do trabalho 
doméstico, acarretando uma sobrecarga para as mulheres.

52. Um exemplo da falta de igualdade de gênero é a reduzida participação das mulheres nas esferas 
de decisão e controle social das políticas públicas. Esse aspecto fica evidente na composição dos 
órgãos colegiados e conselhos, nos quais sempre as mulheres são minoritárias e nos espaços em 
que os movimentos de mulheres têm pouca representação, resultando numa limitada incorporação 
de suas demandas. 

53. A juventude rural, presente em todos os debates de políticas públicas, tem sido insuficientemente 
incorporada nos processos de elaboração e implementação das políticas que lhe são destinadas, 
tais como o Pronaf Jovem, o Programa Nossa Primeira Terra, as escolas técnicas, o Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater) e de capacitação.

54. Por sua vez, a situação do proletariado é dramática. A territorialização do capital e o agronegócio 
têm promovido o trabalho sem direitos e em condições degradantes. Os órgãos responsáveis de 
fiscalização são perseguidos e atacados, a exemplo da chacina dos fiscais do trabalho (Delegacia 
Regional do Trabalho – DRT/MG), em Unaí. Garantir direitos e condições dignas de vida para os(as) 
trabalhadores(as) contratados pelo agronegócio é condição inegociável para o desenvolvimento 
rural sustentável.

55. Na esfera da política de relações internacionais, mudanças recentes estão contribuindo para criar 
um ambiente mais favorável ao processo de substituição da visão neoliberal de Estado mínimo 
pelo fortalecimento do papel do Estado, da participação política e da integração regional solidária. 
Existem, atualmente, novas condições para o aprofundamento das relações com outros países em 
desenvolvimento, fortalecendo-se a agenda “Sul-Sul” e a integração regional. 

56. Nesse sentido, alguns avanços já podem ser notados na alteração das agendas de negociações 
comerciais e de cooperação internacional, assim como na busca da integração regional, com 
a defesa de políticas públicas de desenvolvimento rural que garantam a segurança alimentar e 
nutricional e os interesses e necessidades dos agricultores(as) familiares e camponeses(as), dos 
povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. Um exemplo disso foi a criação e 
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consolidação da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul (REAF), a partir de 
uma proposta apresentada pelo governo brasileiro. 

57. Esses avanços nas relações internacionais distinguem a experiência brasileira recente de outras 
importantes experiências em curso nos países em desenvolvimento. Todavia, são avanços ainda 
insuficientes para impulsionar as mudanças necessárias à superação das desigualdades sociais 
existentes no país e para viabilizar um padrão de desenvolvimento sustentável do meio rural. Neste 
caso, atenção especial deve ser dada ao tema da participação efetiva e autêntica da sociedade 
civil na implementação e monitoramento das políticas públicas, pois os avanços conquistados 
recentemente estão ameaçados pela postura conservadora dos órgãos de execução, fiscalização e 
controles vinculados aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

58. Ainda no cenário internacional, outros temas poderão impactar o debate público sobre o 
desenvolvimento rural brasileiro, tais como: (i) o cenário de aumento generalizado dos preços dos 
alimentos, petróleo e insumos agrícolas, em parte devido ao crescimento das demandas mundial 
e interna, e pela especulação financeira, também, devido ao crescimento da demanda interna; 
(ii) o aumento dos agrocombustíveis em escala mundial, com reflexos sobre a propriedade da 
terra, produção, mercados de alimentos e recursos naturais; (iii) os acordos internacionais na OMC 
que privilegiam os países desenvolvidos e afetam diretamente a produção agrícola nos países em 
desenvolvimento; (iv) a construção de grandes usinas hidrelétricas somada ao esgotamento dos 
recursos hídricos, que já vem causando sérios conflitos e exclusão social no Brasil e em todo o 
mundo; (v) a aquisição de terras pelo capital estrangeiro para expansão do florestamento com 
espécies exóticas (pinus, eucalipto e acácia) e outros fins (especulação imobiliária e mercantilização 
de água); e (vi) a inserção dos organismos geneticamente modificados (transgênicos) no meio 
rural, o que implica um dos maiores riscos do presente e do futuro para a sustentabilidade e a 
segurança alimentar e nutricional, podendo inclusive representar a extinção de variedades crioulas 
e mesmo de convencionais não transgênicas.

59. No Brasil, vem se agravando um processo de monopolização das cadeias de agroquímicos e de 
comercialização de produtos, bem como de sementes, em grande parte transgênicas. Esse cenário 
é favorecido pela legislação que vem sendo alterada no sentido de se impedir o uso de sementes 
próprias pelos(as) agricultores(as) familiares e camponeses(as). A política do governo, neste caso, 
foi totalmente equivocada e voltada para atender aos interesses do agronegócio.

60. No caso específico dos agrocombustíveis, a demanda crescente por esses produtos, combinada com 
a elevação dos preços das commodities no mercado internacional (produtos agrícolas que têm seu 
preço definido pelo comércio internacional), estimulou investimentos públicos e internacionais em 
grandes unidades de produção de etanol, gerando um processo crescente de internacionalização 
da propriedade da terra e de unidades agroindustriais. A repercussão imediata deste fato se 
traduziu num aumento dos preços da terra e dos alimentos, assim como na perda de territórios 
tradicionais (de quilombolas, indígenas, dentre outras comunidades tradicionais) com implicações 
diretas sobre a política de reforma agrária, dificultando a democratização da estrutura fundiária e 
a sustentabilidade ambiental. 
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61. Desta forma, todos os aspectos mencionados anteriormente sobre a estrutura agrária e de produção 
e sobre as relações sociais rurais não podem ficar subordinados à suposta funcionalidade do atual 
modelo de desenvolvimento agrícola que, embora tenha contribuído para a geração de superávits 
comerciais e auxiliado na promoção da estabilidade macroeconômica do país, continua pautado 
pela lógica das exportações de produtos agrícolas (primários), pela degradação ambiental e pela 
exclusão social.

62. Portanto, a disputa pelo modelo de desenvolvimento rural é também fruto de uma seqüência de 
escolhas sociais e políticas que envolvem ações do Estado e lutas da sociedade civil. Para tanto, é 
imprescindível que a sociedade brasileira aprofunde sua compreensão sobre o Brasil rural, sobre 
os sistemas produtivos e seus impactos sobre o desenvolvimento do país, bem como se posicione 
sobre as funções econômica, social, política, cultural, educacional e ambiental que devem ser 
desempenhadas pelas atividades produtivas e pelas populações que residem no meio rural. 

63. Nos últimos anos, alguns temas da agenda pública explicitaram as divergências de concepção de 
projetos de desenvolvimento e de organização social, sem que sobre elas se conseguisse constituir 
uma unidade de ação mais ampla, destacando-se: a) as seguidas renegociações de dívidas dos 
grandes proprietários rurais, que implicam a transferência expressiva de recursos públicos para 
tradicionais devedores do Estado; b) a liberação dos transgênicos e as dificuldades para fazer 
valer, no âmbito da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e do Conselho Nacional 
de Biossegurança, a garantia do princípio da precaução, baseado no direito internacional; c) a 
composição pouco democrática da CTNBio, que não contempla a representação de movimentos 
sociais e agricultores(as) familiares e camponeses(as); d) o não cumprimento da lei de rotulação 
de produtos transgênicos; e) a ausência de investimentos  por parte do governo em pesquisa 
específica e apropriada à agricultura familiar e camponesa; f) as graves ameaças ao uso livre e 
sustentável da agrobiodiversidade pelos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos 
indígenas, extrativistas e comunidades tradicionais, em função das propostas de mudanças 
do marco legal, tais como a Lei de Sementes e Mudas, a Lei de Cultivares e de acesso a recursos 
genéticos; g) as iniciativas visando estimular o uso de agrotóxicos, num contexto em que as 
ações voltadas para a transição agroecológica ainda são pontuais e fragmentadas; h) os possíveis 
impactos negativos derivados da expansão da produção de agrocombustíveis, em especial do 
etanol, caso não haja uma regulação estatal e a exigência do cumprimento dos direitos trabalhistas 
e da legislação ambiental, garantindo condições de sustentabilidade para outras atividades que 
possibilitem a manutenção da diversificação da agricultura familiar e camponesa; i) as disputas 
em curso no Brasil e, especialmente nas regiões Amazônica e do Cerrado, pela definição do 
padrão de ocupação e de desenvolvimento, diante das quais não foi possível estabelecer uma 
unidade de ação entre ambientalistas, agricultores(as), camponeses(as), produtores(as), 
povos indígenas e comunidades tradicionais que lá habitam; j) a Lei de Concessão de Florestas 
Públicas da Amazônia; k) a dilapidação dos diferentes biomas, a biopirataria e o patenteamento 
de produtos da biodiversidade por multinacionais; l) perda dos territórios tradicionais de índios, 
comunidades tradicionais, atingidos por barragens e quilombolas para implementação de grandes 
empreendimentos financiados, inclusive, com recursos públicos; m) a dualidade de modelos de 
organização cooperativa em curso no país, em que se confrontam o cooperativismo solidário e 
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o cooperativismo puramente empresarial; n) a dificuldade de regulamentar a função social da 
terra, no que se refere aos aspectos ambientais e trabalhistas, de limitar o tamanho máximo de 
propriedade e de atualizar os índices de produtividade para fins de desapropriação; e o) a falta de 
continuidade nos programas da Agenda 21.

64. Desse modo, para que sejam criadas as condições políticas necessárias à transição do modelo agrícola 
e agrário atual em direção a um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, é 
preciso constituir uma coalizão política baseada num conjunto de princípios sustentáveis que vá 
além dos setores sociais e das entidades existentes no meio rural. É necessário mobilizar todos os 
setores da sociedade brasileira que estão debatendo outros temas da agenda nacional para que se 
possa atuar sobre os problemas concretos que realçam as diferentes concepções e projetos para o 
meio rural do país.

O Brasil rural que queremOs

65. Para definir e implantar uma política voltada para a construção do “Brasil rural que queremos”, que 
proporcione melhoria da qualidade de vida da sua população e fortaleça politicamente as formas de 
organização social e produtiva da agricultura familiar e camponesa, dos povos indígenas e povos e 
comunidades tradicionais, é preciso analisar as mudanças em curso no padrão de desenvolvimento 
rural existente. A implementação dessa política requer um processo de planejamento de curto, 
médio e longo prazos, com a definição de estratégias, diretrizes e instrumentos de política pública, 
além de promover a (re)articulação do setor agrícola e rural com os demais setores da economia 
nacional. Neste novo posicionamento, torna-se imprescindível que o setor da produção familiar 
ocupe um lugar de destaque na consolidação do projeto de desenvolvimento sustentável e 
solidário. 

66. Esse desafio implica construir novos arranjos institucionais e intersetoriais (a exemplo dos 
territórios rurais) que permitam ações mais articuladas das políticas públicas, integrando as 
iniciativas do Estado (federal, estaduais e municipais), das organizações da sociedade civil e das 
empresas privadas, bem como o fortalecimento do cooperativismo solidário e seus sistemas como 
mecanismos orientadores, articuladores e dinamizadores da economia do campo e da cidade. 

67. A construção de uma Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário não pode 
ser entendida como uma resposta residual aos atores sociais presentes no meio rural, mas parte da 
proposta de um Estado republicano e democrático que reconhece o desenvolvimento sustentável e 
solidário como uma opção política. 

68. Um novo projeto para o Brasil rural deve ter um enfoque territorial de desenvolvimento que 
contemple as várias dimensões da sustentabilidade (econômica, social, política, cultural, ética 
e ambiental); que capacite, fortaleça e assegure a gestão social; que estimule a organização e a 
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participação política; que amplie as redes locais de cooperação solidária; e que valorize os saberes 
e experiências dos(as) agricultores(as) familiares e camponeses(as), dos povos indígenas e 
comunidades  tradicionais, visando à melhoria da qualidade de vida. 

69. Baseado nos pressupostos gerais estabelecidos pela plenária nacional realizada em Porto Alegre 
(RS), em 2006, o Condraf definiu como tema geral da I CNDRSS “Por um Brasil Rural com Gente: 
sustentabilidade, inclusão, diversidade, igualdade e solidariedade”. 

70. No “Brasil rural que queremos”, teremos agricultores(as) familiares, camponeses(as), assentados(as) 
da reforma agrária, povos indígenas e comunidades tradicionais capacitados(as), qualificados(as) 
e orientados(as) pelos princípios da diversidade, da sustentabilidade e da solidariedade em 
suas várias dimensões, além da ampliação e da construção da gestão democrática de políticas 
públicas. 

71. O “Brasil rural que queremos” é parte de um projeto maior de implantação de um modelo de 
desenvolvimento, estruturado a partir de cinco temas fundamentais: eliminação das desigualdades 
sociais, regionais, de gênero, de raça e etnia; desenvolvimento socioeconômico; uso sustentável 
dos recursos naturais; garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional; e Educação do 
Campo. 

72. Diversos indicadores apontam para a necessidade de implantar um modelo de desenvolvimento 
sustentável com inclusão social e distribuição da renda e da riqueza no Brasil, considerando-se as 
distintas realidades de cada território.

73. Neste projeto de desenvolvimento, cabe aos agricultores(as) familiares, camponeses(as), 
assentados(as) da reforma agrária, assalariados(as), povos indígenas e comunidades tradicionais, 
em articulação com outros atores sociais, um papel protagonista na proposição, elaboração, 
implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, por intermédio de processos 
democráticos e participativos de gestão e controle social. As políticas públicas devem ter as 
pessoas como objetivo e não como objeto para implantar projetos. Além disso, é necessário criar e 
fortalecer novas relações com os mercados, respeitadas as formas de organização social dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais. 

74. Cabe a todas as instâncias do Estado brasileiro (municipal, estadual e federal) fomentar, executar 
e monitorar políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável e solidário, de recorte 
territorial, integradas e articuladas com a sociedade civil, com estrutura e recursos orçamentários 
para garantir de forma pública e gratuita: a) infra-estrutura, estudos, pesquisa social e ambiental, 
assistência técnica e extensão rural interdisciplinar, com metodologias participativas voltadas 
ao desenvolvimento de práticas tecnológicas e sociais que garantam a sustentabilidade dos 
processos produtivos, baseados em princípios agroecológicos; b) projetos com recortes de gênero e 
geração; c) apoio e difusão de técnicas existentes, como bioconstrução, agrofloresta, permacultura 
e outras; d) programas de capacitação continuada visando à agregação de valor da produção e 
comercialização; e) programas de fortalecimento e ampliação do cooperativismo solidário; f) cursos 
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sobre convivência com o semi-árido e os diversos biomas; g) acesso às informações, de caráter mais 
geral e sobre políticas públicas destinadas aos agricultores(as) familiares e camponeses(as), povos 
indígenas e comunidades tradicionais; e h) programas de inclusão digital do meio rural.

75. Além dessas ações, sugere-se a criação de um Fundo Constitucional de Desenvolvimento da 
Agricultura e Produção Familiar e Fortalecimento da Reforma Agrária – Fundara, com recursos 
oriundos das arrecadações dos governos federal, estaduais e municipais, na proporção de 75% do 
Governo Federal e 25% dos governos estaduais e municipais, definidos no orçamento público, bem 
como de recursos de organismos internacionais. A gestão do fundo deverá ser de responsabilidade 
compartilhada entre o poder público e a sociedade civil organizada, e seus recursos destinados, 
prioritariamente, para: a) capacitação e estruturação dos(as) agricultores(as) familiares e 
camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais; b) criação de linhas de crédito 
específicas e diferenciadas para povos indígenas e comunidades tradicionais; c) implantação dos 
Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, por meio das Secretarias Municipais 
de Agricultura e acompanhamento e controle pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS); d) capacitação e incentivo à pesquisa voltada para o fortalecimento 
de atividades agroecológicas; e) financiamento de projetos de geração de renda, de feiras de 
produtos da agricultura familiar e camponesa e de fóruns de discussão sobre a viabilização de novas 
experiências de geração de renda para a agricultura familiar e camponesa; e f) fortalecimento das 
ações de reforma agrária. 

76. Reconhece-se que, além de resultados econômicos, os(as) agricultores(as) familiares e 
camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais contribuem para a manutenção da 
diversidade cultural, para conservação, recuperação e preservação da biodiversidade e para o uso 
sustentável dos recursos naturais, em parceria com o Estado e as empresas privadas, permitindo 
ampliar os papéis do rural para além da agricultura e da dimensão produtiva. 

orienTaçÕes esTraTÉGicas

77. Construir o “Brasil rural que queremos” depende da afirmação e garantia dos princípios e valores 
enunciados no tema geral da Conferência, que são referências daquilo que o projeto de futuro não 
pode abrir mão, com risco de comprometimento da sua própria identidade. 

78. A sustentabilidade é compreendida a partir de suas múltiplas dimensões, devendo buscar superar 
as desigualdades históricas de gênero, geração, raça e etnia. A dimensão política significa afirmar 
oportunidades de participação ativa, contínua e democrática nos processos decisórios que afetam 
a vida em sociedade; a econômica significa a viabilização, em médio e longo prazos, de atividades 
produtivas e a distribuição eqüitativa da renda gerada; a dimensão social defende o acesso a 
direitos, à terra, à proteção do Estado e ao exercício pleno de opções e escolhas relativas à cultura 
e tradições, contribuindo para a eliminação das desigualdades sociais; a dimensão ambiental 
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pressupõe atenção, respeito, uso sustentável e proteção aos recursos naturais, eliminando práticas 
danosas ao meio ambiente; e a dimensão territorial pressupõe assegurar o acesso à terra para as 
populações rurais como condição primordial para a sua existência enquanto grupo social. 

79. A inclusão, concebida como democratização da sociedade brasileira, abrange a ampliação 
da participação política, social, econômica e cultural dos(as) agricultores(as) familiares e 
camponeses(as), assentados(as) da reforma agrária e dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais, contemplando os aspectos de gênero, geração, raça e etnia e o reconhecimento das 
diferentes formas de orientação sexual e religiosa. 

80. A inclusão significa também assegurar a participação das mulheres nos processos decisórios. Para 
isso, é preciso garantir o direito a serviços adicionais aos(às) seus(suas) filhos(as) em eventos, tais 
como o transporte, alimentação, hospedagem e atividades supervisionadas para as crianças.

81. A diversidade significa reconhecer os diferentes segmentos sociais, os diferentes biomas e a 
pluralidade de experiências de uso e apropriação dos recursos naturais; identificar, respeitar 
e valorizar os direitos, os saberes e os fazeres dos povos indígenas e comunidades tradicionais, 
que servem como referências históricas, econômicas, sociais e culturais para o desenvolvimento 
nacional e desempenham papel relevante na preservação do patrimônio ambiental do país. 

82. A igualdade é entendida como resultado das transformações nas relações de poder entre homens e 
mulheres, com a superação dos mecanismos de opressão de classe, de gênero, geração, raça, etnia, 
religião e orientação sexual existentes nas esferas pública e privada, na economia, na cultura e na 
política. Uma das formas de construção da igualdade é a étnico-racial, que deve ser assegurada a 
partir dos territórios e do combate a todas as formas de discriminação, visando à valorização da 
livre expressão cultural dos grupos étnicos presentes no meio rural.

83. Para que o Brasil rural continue com gente, seja igualitário, inclusivo, sustentável e solidário, 
as desigualdades impostas às mulheres também precisam ser eliminadas. Portanto, as novas 
estratégias, diretrizes e instrumentos de políticas públicas requerem o reconhecimento desta 
desigualdade e a inclusão das mulheres e jovens rurais como sujeitos políticos, econômicos e 
culturais, garantindo sua autonomia e acesso aos seus direitos e às políticas públicas e respeitando 
suas diferenças étnicas.

84. Portanto, uma Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, constituída a 
partir de um Estado republicano e democrático deve contemplar também os seguintes aspectos: 
a) o fortalecimento da presença das mulheres e jovens na gestão e controle social, no crescimento 
econômico, e na eliminação das desigualdades sociais e nos princípios e valores do projeto de 
futuro que resultam das orientações estratégicas emanadas da I CNDRSS; b) a compreensão de 
que as desigualdades existentes entre homens e mulheres resultam do menor poder das mulheres 
na família e na sociedade em geral, com impactos na economia e nas relações sociais; e c) o 
entendimento de que a sustentabilidade econômica, social e ambiental não se obtém com a 
reprodução da desigualdade atual e não se restringe à criação de oportunidades de acesso às políticas 
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públicas ou à partes das estratégias do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário, mas através de uma estratégia integrada de promoção de igualdade nas políticas 
públicas, promovendo-se, inclusive, mudanças estruturais nas instituições públicas envolvidas.

85. Deve-se reconhecer, ainda, a invisibilidade a que estão sujeitas as pessoas com deficiência no 
meio rural. Portanto, novas estratégias, diretrizes e instrumentos de políticas públicas requerem 
o reconhecimento desta invisibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência como sujeitos 
políticos e econômicos, garantindo sua autonomia e acesso aos direitos e às políticas públicas.

86. A solidariedade é compreendida como responsabilidade coletiva e compartilhada em favor de uma 
ordem econômica, social, política e cultural mais justa, visando superar o individualismo. Baseia-
se, desse modo, em concepções e práticas fundadas na cooperação e na autogestão (referindo-se à 
produção, comercialização, finanças e consumo) e foca o desenvolvimento comunitário e humano, 
construindo novas possibilidades de inclusão social com a participação de todos(as).

87. As desigualdades sociais e regionais, já identificadas no “Brasil rural que temos”, destacam os 
problemas históricos e estruturais que acompanham a formação do país e que começam a ser 
enfrentados. Seus diferentes desdobramentos caracterizam os desafios que precisam ser superados 
com a participação da sociedade civil organizada e demais atores envolvidos, para se chegar ao 
“Brasil rural que queremos”.

88. A superação das desigualdades e das injustiças sociais deve ter como ponto central o compromisso 
ético e político de combater a pobreza e a miséria, com distribuição qualitativa eqüitativa das 
riquezas socialmente produzidas. Neste processo, as políticas públicas, elaboradas e executadas 
com a participação e o controle social efetivo, devem desempenhar papel central.

89. Especificamente, do ponto de vista econômico, ressalta-se a importância dos(as) agricultores(as) 
familiares, camponeses(as), dos povos indígenas, comunidades tradicionais e dos(as) assentados(as) 
da reforma agrária, que contribuem com 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. No 
entanto, devido aos limites de diversas políticas públicas, esses segmentos não se apropriam da 
proporção adequada da renda e da riqueza geradas, porque grande parte dela é apropriada pelas 
indústrias de insumos, de processamento ou no circuito de comercialização. Por isso, é necessária a 
implementação de uma política nacional de assistência técnica e extensão rural, inclusive com apoio 
a tecnologias agroecológicas; políticas de incentivo aos empreendimentos solidários, tais como as 
associações, cooperativas de crédito, produção, consumo, serviços, comercialização e eletrificação 
rural, bancos comunitários, agroindústrias familiares e iniciativas agroecológicas, com a expansão 
dos programas públicos de comercialização (a exemplo do PAA) e uma legislação específica, 
visando criar condições para o funcionamento adequado dos sistemas familiares de produção. 

90. Esta subordinação econômica vem acompanhada de um histórico abandono do rural por parte do 
Estado brasileiro, fato expresso no enorme passivo existente que dificulta o acesso aos benefícios 
das políticas públicas. Com isso, demandam-se fortes investimentos em reforma agrária e 
regularização fundiária e o estabelecimento de leis que propiciem o avanço na implementação 
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da reforma agrária, tais como o estabelecimento do limite de propriedade da terra e a avaliação 
periódica dos índices de produtividade. Outra demanda refere-se à necessidade de reconhecimento, 
demarcação, regularização, homologação e desintrusão das terras indígenas e de comunidades 
tradicionais. Deve-se prover, ainda, educação contextualizada, saúde, saneamento, moradia, 
estradas, energia, transporte (especialmente, o escolar), comunicação, segurança, lazer, de forma 
a garantir qualidade de vida para todas as populações que habitam o espaço rural, respeitando as 
suas especificidades. Além disso, demandam-se medidas efetivas de licenciamento ambiental. 

91. O cooperativismo e o associativismo solidários são instrumentos fundamentais no enfrentamento 
desses problemas, uma vez que estabelecem novas bases de desenvolvimento, aliando a 
dimensão econômica às dimensões social, ambiental, cultural, política e territorial e favorecendo 
a cooperação, a solidariedade, a autodeterminação e a construção de um espaço de vivência digna 
no meio rural.

92. Portanto, a implantação do projeto de transformação do rural brasileiro depende da construção de 
uma articulação política entre os setores comprometidos com a democratização do acesso à terra, 
à água, energia e conhecimentos, com a preservação e a conservação ambiental, com o incentivo 
a processos agroecológicos, com a soberania e segurança alimentar e nutricional e com estratégias 
territoriais de produção e de desenvolvimento, orientadas à promoção da justiça social. Esses são temas 
que demandam amplo debate político, em todas as esferas públicas e privadas, ao mesmo tempo 
em que exigem a articulação das organizações sociais, em busca de uma agenda estratégica comum.

 93. Dentre o conjunto de temas que demandam a construção de um pacto entre os atores públicos e 
privados, a questão ambiental ganha relevância. Os desafios são integrar ações: de governos, das 
entidades e movimentos ambientalistas, das organizações cooperativas e associativas, de movimentos 
sociais e sindicais e de organizações indígenas, num projeto que reconheça e valorize a participação 
dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), assentados(as) da reforma agrária, povos 
indígenas e comunidades tradicionais na definição de estratégias de conservação da biodiversidade, 
com a valorização e remuneração justa dos serviços ambientais e uso sustentável dos recursos 
naturais; que incentivem práticas de produção sustentável, incluindo a agroecologia; que contribuam 
com a recuperação de áreas degradadas, de áreas de preservação permanente e de outros passivos 
ambientais; que contribuam para a aprovação e implementação de leis ambientais específicas.

94.  Ainda sobre a questão ambiental, reconhece-se que o avanço da desertificação nas áreas semi-
áridas e sub-úmidas do território brasileiro exige um esforço coletivo do governo em todas as suas 
esferas e da sociedade civil para implementação do Plano Nacional de Combate à Desertificação 
como instrumento fundamental para o desenvolvimento rural sustentável e solidário dessas regiões.

95. Outro tema diz respeito ao debate internacional sobre mudanças climáticas e emissão excessiva de 
gases de efeito estufa (GEE). Essa questão, além do imperativo ambiental, fez com que o Brasil se 
transformasse num importante ator no mercado internacional de agrocombustíveis. Este cenário, 
embora crie um momento favorável, impõe a necessidade de discussão dos riscos, das possibilidades 
e das condições para que a ampliação da produção de agrocombustíveis se integre ao projeto de 
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desenvolvimento sustentável e solidário proposto para o Brasil rural. Cabe ao Congresso Nacional a 
elaboração de leis que imponham limites e controle à produção de agrocombustíveis.

96. Por fim, reconhece-se que alterações da realidade rural passam, necessariamente, pela mudança 
do perfil das políticas públicas, que devem ser concebidas não apenas como vontade de um 
governo, mas como resultado de uma ação permanente do Estado brasileiro em parceria com a 
sociedade civil. Nesse sentido, a política do “Brasil rural que queremos” deve se transformar em 
política de Estado, de modo a ter sua continuidade garantida nos próximos governos. 

eiXos esTraTÉGicos

97. A idéia central da Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário é a superação 
das desigualdades econômicas, sociais (de classe, gênero, geração, etnia e raça) e regionais. Esta 
idéia está organizada em quatro eixos estratégicos que, quando alcançados, levarão a um Brasil 
Rural justo, igualitário, produtivo e solidário. 

98. Na estruturação desses eixos está o desafio de se pensar a intervenção do Estado brasileiro de 
forma mais articulada, integrada, democrática e transparente, para que os direitos e oportunidades 
apontadas, realmente, atinjam a população rural, povos indígenas, comunidades tradicionais e 
pescadores artesanais, contemplando, inclusive, segmentos sociais que desenvolvem atividades 
nas áreas urbanas. É possível construir a partir dessa orientação um plano de ações que promova a 
inversão de prioridades.

99. O primeiro eixo temático discute a articulação das dimensões econômica, social e ambiental nos 
territórios. É a afirmação de que a riqueza do Brasil rural está na sua diversidade e que os desafios 
colocados para cada realidade devem ser construídos e articulados na visão de que é possível ter um 
projeto nacional a partir de estratégias territoriais de desenvolvimento, com identidades, limites 
e soluções partilhadas entre Estado e sociedade, aproveitando-se a biodiversidade sem degradar 
o meio ambiente, valorizando-se a diversidade e apropriação dos frutos do trabalho baseado na 
cooperação e na solidariedade.

100. O segundo eixo mostra que a construção desse projeto passa, fundamentalmente, pela 
democratização do acesso à terra, à água, ao conhecimento, à comunicação, à renda e às riquezas 
existentes no rural brasileiro. Nesse sentido, a democratização da terra e a mudança do modelo 
atual de desenvolvimento rural representam a possibilidade de se fazer mais e para mais gente no 
Brasil. A reforma agrária, que inclui a regularização e reordenação fundiária, inclusive dos territórios 
tradicionais e o desenvolvimento sustentável dos projetos de assentamento; a demarcação e 
homologação das terras indígenas; a identificação, reconhecimento e titulação dos territórios 
quilombolas são temas centrais no processo de inclusão social e econômica para o “Brasil rural que 
queremos”.
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101. Da mesma forma, o acesso aos demais recursos naturais existentes no rural também significa 
inclusão, afirmação de direitos e oportunidades na construção do “Brasil rural que queremos”. 
Assim, as águas, os recursos pesqueiros, os diversos biomas (Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, 
Caatinga, Pampa e Pantanal), os recursos minerais, florestais (madeireiros e não-madeireiros) e 
a biodiversidade são riquezas que devem ser apropriadas, de maneira sustentável e responsável 
pelos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos indígenas, comunidades quilombolas 
e tradicionais que neles moram, produzem e usufruem, sendo seus benefícios partilhados pela 
sociedade brasileira. 

102. O terceiro eixo, “Qualidade de vida no Brasil rural”, tem como objetivo demonstrar que, para 
impulsionar um processo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, é necessária a ampliação 
dos investimentos econômicos, sociais e culturais para as populações rurais, povos indígenas e 
comunidades tradicionais. Garantir o acesso às políticas públicas proporciona qualidade de vida 
às famílias e contribui decisivamente para que milhares de mulheres, homens, jovens e idosos 
tenham uma vida digna, além de garantir a sucessão na agricultura familiar e camponesa. 

103. A ampliação dos direitos trabalhistas no meio rural e a garantia de acesso à seguridade social – 
com destaque para a previdência social –, ao saneamento, habitação, energia, saúde, segurança 
pública, estradas, transportes, informação, comunicação, educação, cultura, inclusão digital, 
coleta seletiva de lixo, segurança alimentar, esporte e lazer devem fazer parte de um conjunto 
de investimentos do Estado brasileiro para estender às populações rurais, povos indígenas e 
comunidades tradicionais o acesso e usufruto de seus direitos fundamentais.

104. Neste eixo destaca-se, também, o papel fundamental da educação contextualizada, específica e 
apropriada, das instituições de pesquisa, universidades públicas e privadas, escolas técnicas, Escolas 
Famílias Agrícolas (EFAs) e Casas Familiares Rurais na geração de tecnologias sociais e valorização 
da cultura e da memória dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), assentados(as) 
da reforma agrária, dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais; a agenda de 
superação das desigualdades impostas às mulheres, que restringem sua autonomia econômica e 
sua participação social e política; a superação da discriminação étnico-racial, religiosa e de outras 
formas de discriminação como elementos estratégicos para o desenvolvimento social e econômico, 
com base territorial. 

105. Um novo projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário deve reconhecer efetivamente as 
diferenças étnico-raciais, de gênero, de geração, entre outras que caracterizam o Brasil, bem como 
a existência de desigualdades em um país ainda marcado pela exclusão, preconceito étnico-racial 
e discriminação social no tratamento entre homens e mulheres e entre as diferentes populações, 
povos e etnias. Nesse sentido, as políticas públicas devem dar um tratamento adequado às 
mulheres (cuja jornada de trabalho é dobrada), crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência, 
assim como aos povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, à população de gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais no meio rural.

106. O “Brasil rural que queremos” deve reconhecer também a juventude como sujeito do processo de 
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desenvolvimento rural, garantindo-lhe acesso à educação, à inclusão digital, ao financiamento de 
projetos específicos de geração de renda, ao esporte, cultura e lazer. Tais ações devem fortalecer 
os programas que já existem (Pronaf Jovem, Nossa Primeira Terra, Assessoria Técnica, Social e 
Ambiental – ATES) e criar novos programas visando diminuir o êxodo rural.

107. O quarto eixo trata do fortalecimento da organização social e da participação política no meio 
rural, destacando os avanços necessários para construir o “Brasil rural que queremos”, tais como: 
a articulação político-institucional; a relação entre a União, estados, municípios e DF; as novas 
institucionalidades e a participação política da sociedade. 

Este é o sentido dos quatro eixos estratégicos que são apresentados mais detalhadamente a 
seguir.

eiXo TemÁTico 1

DesenvoLvimenTo socioeconÔmico e ambienTaL

108. Há décadas implanta-se, no meio rural brasileiro, um sistema de produção cujo modelo tecnológico 
favorece as monoculturas, o uso intensivo de agrotóxicos e as propriedades com grandes extensões 
de terras, que contribuem com a degradação ambiental e com a concentração de renda e de terras, 
em detrimento das especificidades dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa, 
dos povos indígenas, comunidades tradicionais, da pesca artesanal e da aqüicultura familiar.

109. A modificação deste sistema e a conversão para um modelo sustentável exige a adoção de medidas 
compatíveis com os diversos agroecossistemas existentes no país. Para tal, faz-se necessário: 
a) revisar e integrar as políticas e estruturas de pesquisa e assistência técnica e extensão 
rural, financiamento e crédito rural, com participação, gestão e controle social, adotando-
se procedimentos diferenciados para a agricultura familiar e camponesa, povos indígenas e 
comunidades tradicionais com respeito às suas formas de organização social e as diferenças 
culturais; b) estruturar e consolidar o sistema descentralizado e plural de assistência técnica e 
extensão rural, nos termos previstos pela PNATER, articulado com universidades, instituições de 
pesquisa agropecuária e florestal e com os sistemas de educação formal e não formal, adequando 
os currículos e as práticas em função das características territoriais e dos conhecimentos e saberes 
dos(as) agricultores(as) familiares e camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais; 
c) revisar a legislação sanitária e os mecanismos de tributação para as agroindústrias da agricultura 
familiar e camponesa e dos povos e comunidades tradicionais; d) constituir bancos de sementes, 
viveiros, unidades demonstrativas e incubadoras de tecnologias voltadas para a agricultura 
familiar e camponesa; e) estimular a pesquisa e a produção de insumos orgânicos e outras 
práticas ecológicas, de modo a diminuir, gradativamente, a dependência de insumos químicos 
(venenos, agrotóxicos e adubos) e o uso de produtos geneticamente modificados, priorizando a 
produção de alimentos agroecológicos; f) estruturar, em nível regional, laboratórios de análise 
para determinar níveis de substâncias químicas nos alimentos nocivas à saúde humana, obrigando 
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a disponibilização dessas informações nos rótulos dos produtos; g)  fomentar a constituição de 
redes de produção, comercialização e consumo solidário e de cadeias produtivas da agricultura 
familiar e camponesa, povos indígenas e comunidades tradicionais; h) estabelecer programa 
de incentivo para a construção de infra-estrutura de armazenamento, diminuindo a perda pós-
colheita e a ação de atravessadores, contribuindo para aumentar a renda e a soberania e segurança 
alimentar; i) desburocratizar e implantar sistemas de certificação participativa de grupos no 
âmbito territorial, para os produtos agroecológicos, da agricultura familiar e camponesa, dos povos 
indígenas, comunidades tradicionais, da pesca artesanal e da aqüicultura familiar, estimulando 
e fortalecendo o seu protagonismo e os mecanismos de venda direta; j) capacitar os(as) 
agricultores(as) familiares e camponeses(as) nas questões ambientais, visando à preservação 
e à recuperação dos ecossistemas; k) instituir mecanismos públicos para valorizar e compensar 
financeiramente agricultores(as) familiares e camponeses(as) que preservem e recuperem o meio 
ambiente (serviços ambientais, crédito bolsa verde); l) implantar o zoneamento socioeconômico e 
ecológico, integrando esforços e priorizando a regularização fundiária nos territórios e nos demais 
municípios onde a política territorial ainda não foi implantada; m)  articular o desenvolvimento 
com base territorial; n) estimular o(a) produtor(a) agroecológico(a) a ser um(a)  multiplicador(a) 
de conhecimento através de cursos e demonstrações de matriz agroecológica; e o) criar a secretaria 
nacional de ATER no âmbito do MDA.

110. Requer, ainda, a adoção de novos paradigmas e práticas socioeconômicas e ambientais que 
busquem democratizar o acesso a bens e serviços que contribuem para a ampliação da qualidade de 
vida das populações rurais e urbanas. O fortalecimento da economia solidária figura como uma das 
dimensões deste novo paradigma. Nesse sentido, tem-se como importante medida a ser tomada 
a criação de um instrumento específico, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Economia 
Solidária – Pronades, com foco no fomento, capacitação e financiamento de empreendimentos 
solidários e o apoio à comercialização solidária.

111. Os sistemas diversificados de produção sob a gestão familiar possuem vantagens comparativas 
em relação à especialização e à monocultura porque utilizam a terra, a mão-de-obra e os recursos 
financeiros e ambientais com maior eficiência e contribuem para o aumento e distribuição da 
renda. É embasada nesta perspectiva que se conforma a Política Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário. Para construí-la, é preciso: a) adequar, ampliar, fortalecer e garantir 
recursos públicos para a pesquisa agropecuária e florestal, envolvendo as universidades e empresas 
públicas, a extensão rural e as organizações da sociedade civil de forma a desenvolverem e difundirem 
tecnologias que fortaleçam, aperfeiçoem e diversifiquem os sistemas produtivos e incentivem a 
segurança alimentar e nutricional, as práticas agroecológicas e outras práticas sustentáveis; b) 
desburocratizar, facilitar o acesso, adequar e fortalecer as políticas de financiamento e de preços 
mínimos para produtos agropecuários e florestais, bem como as de seguro e de zoneamento 
socioeconômico e ecológico; c) respeitar a vocação e as limitações dos diferentes ecossistemas e 
biomas brasileiros; d) criar políticas públicas voltadas à valorização e certificação dos produtos 
originários da agricultura familiar e camponesa, dos povos indígenas e comunidades tradicionais; 
e) considerar o conhecimento tradicional, a cultura local, as práticas dos(as) agricultores(as) 
familiares e camponeses(as), dos povos indígenas e comunidades tradicionais, como, por exemplo, 
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as práticas de medicina tradicional; f ) incentivar o resgate e a manutenção da diversidade genética 
das sementes crioulas e promover o livre acesso dos(as) agricultores(as) às sementes, mudas e 
outros componentes da agrobiodiversidade; g) impedir o patenteamento de seres vivos que 
impossibilitem o livre acesso e uso da biodiversidade pela agricultura familiar e camponesa, povos 
indígenas e comunidades tradicionais; e h) impedir a privatização da água.

112. Um dos desafios é fortalecer e ampliar a capacidade da agricultura familiar e camponesa, dos 
povos indígenas e comunidades tradicionais para produzir e comercializar bens e serviços que 
revalorizem o espaço rural e que potencializem as diversas atividades econômicas. O turismo 
rural, nesse sentido, permite o melhor aproveitamento dos atributos relacionados à cultura, 
gastronomia, história, musicalidades, religiosidades, meio ambiente, processos produtivos 
artesanais e extrativistas e biodiversidade, que podem gerar renda e emprego e dinamizar a 
economia territorial, ao mesmo tempo em que fortalecem a sua identidade.

113. Desse modo, as áreas rurais, periurbanas, extrativistas, pesqueiras e as terras indígenas contribuem 
para a soberania do território nacional, para o uso sustentável dos recursos naturais e para a 
proteção e recuperação ambiental. Para tanto, é necessário:

113.a) planejar, dinamizar e ampliar os instrumentos de divulgação e de acesso aos produtos e serviços 
da agricultura familiar e camponesa, da agroecologia e da economia solidária, tais como feiras 
populares, exposições agropecuárias, teatros, festivais, turismo rural (gastronômico, cultural, 
religioso, de aventura, agroturismo etc.), programas de rádio e TV, rádios comunitárias, filmes, 
campanhas e publicações educativas e publicitárias, de forma a promover os produtos e serviços 
rurais e suas formas de produção sustentáveis, tanto na mídia local, regional e nacional como na 
internacional;

113.b) ampliar a oferta e instituir linhas de crédito público para a produção de alimentos agroecológicos. 
Destaca-se como prioridade o apoio financeiro a esses sistemas produtivos sustentáveis, 
especialmente na fase da transição, por meio de crédito orientado para suprir a necessidade 
de investimento de longo prazo. Faz-se necessário realizar, também, campanhas de educação 
nutricional e de sensibilização junto aos consumidores, ampliando o acesso a uma alimentação 
de qualidade e de acordo com a dieta das populações, visando à garantia da segurança alimentar 
e nutricional;

113.c) transformar em política de Estado projetos de assessoria técnica e apoio à agricultura familiar 
e camponesa, povos indígenas e comunidades tradicionais nos seguintes moldes: Projeto Dom 
Helder Câmara; PAA, sendo que este deve ter linhas específicas para atender às demandas 
dos povos indígenas e comunidades tradicionais; Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2); 
Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), programa de barragens subterrâneas; Programa Um 
Milhão de Árvores; Programa de Turismo Rural, com base na agricultura familiar e camponesa; 
Programa Comunidades Tradicionais e Programa de Microbacias Hidrográficas, assegurando a sua 
continuidade nos próximos governos;
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113.d) buscar e assegurar novos mercados para os produtos da agricultura familiar e camponesa, povos 
indígenas e comunidades tradicionais, bem como construir novas estratégias de acesso aos mercados 
já existentes. O abastecimento do mercado interno pelo cooperativismo solidário, preferencialmente 
de base agroecológica, representa uma forma de promoção destes produtos e de fortalecimento dos 
circuitos locais e regionais de comercialização. Destaca-se, ainda, o papel dos mercados institucionais 
(escolas, creches, instituições da terceira idade, hospitais, restaurantes populares, presídios etc.) que 
desempenham um importante papel neste processo, especialmente por meio do PAA, que deve ser 
reforçado em volume de recursos e ter seu acesso desburocratizado, priorizando a operacionalização 
direta com cooperativas e associações da agricultura familiar e camponesa;

113.e) dar suporte às atividades econômicas da agricultura familiar e camponesa, com a revisão e 
aplicação da legislação sanitária e ambiental, a articulação dos sistemas de fiscalização e a 
garantia da aplicação do Suasa – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, de 
forma a disponibilizar produtos saudáveis e de qualidade para a população e, ao mesmo tempo, 
contemplar as realidades regionais e territoriais e as especificidades da agricultura familiar e 
camponesa e dos povos e comunidades tradicionais;

113.f) consolidar o sistema descentralizado de ATER pública e gratuita – governamental e não-
governamental –, com controle social, e incorporar em condições de igualdade as redes de ATER 
cooperativadas, bem como apoiar e consolidar um sistema capilarizado de pesquisa pública voltada 
para a agricultura familiar e camponesa, povos indígenas e comunidades tradicionais;

113.g) garantir e incentivar a inclusão digital integrada à qualificação profissional, de modo a promover 
a melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras e camponesas, povos indígenas e 
comunidades tradicionais;

113.h) criar mecanismos para proteção da agricultura familiar e camponesa contra os encurralamentos, 
nos quais empresas adquirem áreas produtivas em várias regiões do país, transformando-as em 
reservas legais para compensação do passivo ambiental pela instalação da mesma, muitas vezes 
em outros municípios ou regiões;

113.i) criar uma lei de incentivo para a permanência dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), 
pecuaristas familiares, pescadores(as) artesanais, povos indígenas e  comunidades tradicionais nas 
suas atividades, por meio da isenção do ICMS na compra de insumos e equipamentos necessários 
para a produção;

113.j) criar mecanismos e linhas de financiamento para o fortalecimento dos empreendimentos 
familiares sustentáveis voltados para o agroturismo em espaços rurais;

113.k) criar consórcios intermunicipais ou regionais voltados à construção, readequação e pavimentação 
de estradas rurais que garantam o escoamento da produção, o livre acesso às propriedades e 
comunidades rurais, bem como a segurança e tranqüilidade no transporte de estudantes, para 
garantir um Brasil rural com gente.
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114. A Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário requer, também, a superação 
das desigualdades entre homens e mulheres impostas por uma economia marcada pela divisão 
sexual do trabalho. Para isso, é necessário: a) implementar políticas públicas que promovam a 
inserção das mulheres nos circuitos produtivos e que lhes permitam obter renda monetária, 
contribuindo para a sua autonomia financeira; b) capacitar e incentivar a participação das mulheres 
na gestão econômica da unidade familiar e das organizações coletivas, de forma a promover o 
seu protagonismo; c) reconhecer a dimensão não monetária da economia e a centralidade que as 
mulheres têm neste circuito, ao promover a socialização dos cuidados na família e nas comunidades; 
d) qualificar os serviços de ATER e de assessoria socioambiental visando à transformação da divisão 
sexual do trabalho; e) criar e consolidar a rede temática de gênero e ATER; f) implementar políticas 
públicas de pesquisa, financiamento, ATER e comercialização que reconheçam o trabalho das 
mulheres na preservação da biodiversidade e na transição agroecológica; g) fomentar e apoiar 
grupos de mulheres por meio da realização de feiras, do fortalecimento de redes de produção e 
comercialização e da criação de centrais de comercialização integradas aos programas de formação 
e crédito; e h) promover o poder de decisão das mulheres no financiamento destinado às famílias, 
com a ampliação e a qualificação do crédito especial que lhes é dirigido. 

115. O mesmo vale para os povos indígenas, cujas particularidades socioculturais encontram-se 
asseguradas na Constituição Federal, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT e no Estatuto do índio. Faz-se necessário garantir que os povos indígenas e suas comunidades 
sejam atores locais protagonistas de um serviço ampliado e contextualizado de ATER, bem como 
de uma formação técnica específica, diferenciada e bilíngüe, com ênfase nas temáticas de gestão 
territorial, ambiental e agroflorestal. 

116. Esses mesmos serviços devem ser assegurados às comunidades quilombolas que possuem suas 
particularidades socioculturais garantidas pela Constituição Federal, pela convenção 169 da OIT e 
pelo Decreto nº 4.887/03. Além disso, faz-se necessário criar condições para melhoria da produção 
das comunidades quilombolas, por meio de capacitação, inclusive no âmbito gerencial, bem como 
apoio à infra-estrutura de produção e fortalecimento das possibilidades de comercialização, com o 
fomento à gestão de incubadoras e a criação de um selo quilombola.

117. O reconhecimento e a valorização dos pescadores artesanais e aqüicultores e povos indígenas 
e povos e comunidades tradicionais, favorecendo a criação e o fortalecimento de políticas 
públicas (de Assistência Técnica Pesqueira e Aqüícola – Atepa, de pesquisa, de infra-estrutura, 
sanitárias, de crédito etc.) diferenciadas voltadas à melhoria dos processos produtivos, de gestão 
e de comercialização na cadeia da pesca e da aqüicultura. A conquista de novos mercados e o 
fortalecimento dos circuitos locais, regionais e territoriais de comercialização, como feiras e 
quiosques, além de contribuir para o fortalecimento dos sistemas produtivos locais, podem se 
reverter em importantes fatores de garantia da segurança alimentar e nutricional.

118. Para democratizar e inovar as relações de mercado visando a uma maior apropriação, por parte 
da agricultura familiar e camponesa, dos povos e comunidades tradicionais, da renda gerada ao 
longo das cadeias produtivas, é preciso: a) aperfeiçoar as políticas previdenciária, trabalhista, 
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sanitária, tributária e ambiental, de forma a considerarem as particularidades dos sistemas 
produtivos da agricultura familiar e camponesa, dos povos indígenas e comunidades tradicionais e 
o tamanho das propriedades, visando à geração de empregos, à distribuição da renda, à promoção 
da biodiversidade, à proteção e à recuperação do meio ambiente e à produção de alimentos 
agroecológicos; b) facilitar a aquisição de novas tecnologias e equipamentos e o desenvolvimento 
dos mesmos com a participação da agricultura familiar e camponesa; c) melhorar e ampliar a infra-
estrutura de escoamento da produção, por meio da construção de centros de estocagem e de centrais 
de comercialização; d) ampliação das compras governamentais e de distribuição de alimentos 
eficientes e integrados com a produção da agricultura familiar e camponesa, dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais; e) formar e capacitar, com metodologias adequadas à realidade, 
agricultores(as) familiares e camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais para a 
comercialização e gestão, dando ênfase à venda direta e à formação de redes de comercialização 
solidária e justa, observando os princípios e valores do comércio justo e da construção participativa 
de certificações; f) criação do selo étnico para produtos oriundos de povos indígenas e comunidades 
tradicionais; g) garantir o acesso às informações referentes ao mercado e aos canais de comercialização 
regionais; h) criar mecanismos de compensação e incentivo, por meio de abatimentos de impostos 
aos produtores(as) que promovam a melhoria e conservação do meio ambiente; i) apoiar a 
organização dos produtores(as) na constituição dos Sistemas Estaduais de Comercialização da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária (Secafes), bem como as organizações solidárias que 
atuam como base de serviços e apoio à comercialização; j) conscientizar o(a) consumidor(a) 
sobre o que é a produção agroecológica; k) reconhecer oficialmente os(as) agricultores(as) 
urbanos(as) e periurbanos(as), estendendo-lhes os direitos dos(as) outros(as) agricultores(as); e l) 
reestatizar a indústria petroquímica produtora de fertilizantes, que passaria às mãos da Petrobras. 

119. A ampliação dos investimentos em cadeias produtivas que tenham inserção da agricultura 
familiar e camponesa, da pesca artesanal e da aqüicultura familiar, sobretudo por meio de suas 
organizações associativas e cooperativas, contribui para elevar a sustentabilidade, uma vez que 
essas ações não têm uma visão fragmentada e pontual. A consolidação dessas cadeias também 
se constitui um mecanismo eficaz para o fortalecimento e capacitação dos(as) agricultores(as) 
familiares, camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais.

120. No contexto atual, de internacionalização da economia, as cadeias produtivas sofrem influências 
da segmentação do processo produtivo (partes do produto são fabricados em outros países), 
gerando riscos cada vez maiores para as produções locais. A redução desses riscos requer a adoção 
de políticas públicas coordenadas, de caráter territorial, regional, nacional e internacional, tanto 
pelos governos como pelas instituições multilaterais, na defesa dos interesses sociais, econômicos, 
ambientais dos(as) agricultores(as) e produtores(as) familiares, camponeses(as), povos indígenas 
e  comunidades tradicionais.

121. Outra forma de reduzir esses riscos é aproveitar as oportunidades abertas por mudanças em curso, 
especialmente nos países em que já existem sistemas de comércio justo, nos quais um número 
cada vez maior de consumidores(as) se interessa em saber se os produtos consumidos foram 
produzidos de acordo com parâmetros de qualidade, com respeito às leis trabalhista e ambiental e 
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em consonância com a preservação das culturas locais.

122. A adoção de políticas públicas de estímulo à geração de trabalho e renda por meio da agregação 
de valor aos produtos da agricultura familiar e camponesa, pesca artesanal e aqüicultura familiar, 
extrativistas, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais é outro mecanismo para reduzir 
a subordinação nas relações comerciais. 

123. Essas mudanças passam pelo desenvolvimento, fortalecimento e incentivo das formas 
organizativas dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos indígenas e comunidades 
tradicionais, por meio de cooperativas, associações, agroindústrias, empreendimentos solidários 
e redes. Esses empreendimentos possibilitam uma maior atuação nos mercados, visando à 
ampliação da renda gerada e ao fortalecimento das organizações de base coletiva. Contudo, para 
isso, é preciso: a) renegociar as dívidas, diminuir as taxas de juros e ampliar o sistema de crédito 
associativo (investimento, capital de giro e custeio), a exemplo das cooperativas de crédito, dos 
fundos solidários e dos bancos comunitários, para a implantação e aperfeiçoamento dos processos 
de agroindustrialização, beneficiamento e comercialização; b) desburocratizar o sistema oficial 
de criação das cooperativas de crédito; c) formar e capacitar gestores públicos e agentes da 
sociedade civil na elaboração e assessoria a projetos de organização da produção, transformação e 
comercialização; d) apoiar a construção de novas redes de agroindústrias familiares e reestruturar 
as existentes; e) desenvolver arranjos produtivos locais que contemplem a conservação e a 
recuperação da biodiversidade e a diversidade dos produtos da agricultura familiar e camponesa, 
dos povos e comunidades tradicionais; e f) integrar as políticas públicas que promovem o acesso 
aos mercados, valorizando espaços de comercialização includentes, tais como feiras, centrais de 
comercialização solidária, de comercialização direta, em especial, aqueles  às margens das rodovias 
e que contam com as diversas formas organizativas das mulheres.

124. Paralelamente, é necessário ampliar a integração das economias rurais, periurbanas e urbanas, através 
de um melhor aproveitamento das sinergias existentes entre a agricultura familiar e camponesa 
e as demais atividades dos setores secundário (indústrias) e terciário (serviços). Essas sinergias 
são possibilidades concretas de transformação dos sistemas produtivos em arranjos produtivos 
locais que favoreçam a industrialização descentralizada e o desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas rurais e outros empreendimentos de economia solidária ligados aos setores de transporte, 
hospedagem, alimentação, saúde, educação, construção civil, turismo rural, cultura etc.

125. Do ponto de vista das oportunidades para o meio rural, a produção, beneficiamento, transformação, 
comercialização e consumo de agrocombustíveis e de outras fontes de energia alternativas 
devem assegurar à agricultura familiar e camponesa, povos e comunidades tradicionais novas 
oportunidades de trabalho, renda e acesso aos mercados sem comprometer a produção de 
alimentos, de forma a contribuir com a significativa ampliação na qualidade de vida destas 
famílias. Isso só será possível com a ampliação do debate envolvendo todas as representações 
dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as),  assalariados(as) e a economia solidária.

126. A energia elétrica, por se tratar de um direito público, deve ser garantida a todas as famílias 
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rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais, a tarifas baixas, em especial quando 
utilizada para a produção de alimentos, com qualidade e quantidade, trifásica, considerando-se 
aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos. Nesse sentido, faz-se necessário desenvolver 
mecanismos de incentivo à pesquisa, produção, consumo e disseminação de fontes alternativas de 
energia de base renovável, como a eólica, a solar, as pequenas centrais hidrelétricas e a biomassa. 
No caso das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), é necessária a realização de consulta prévia 
e estudo de impacto na região da construção das barragens, principalmente quando próximas a 
territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas e comunidades tradicionais. 

127. No caso dos agrocombustíveis, como nas demais atividades agropecuárias, não se deve confiar 
apenas nas possíveis vantagens comparativas (de clima, biomassa, solos agricultáveis, recursos 
hídricos etc.), mas articular as diferentes potencialidades e atributos (mercantis e não mercantis) 
dos territórios, no sentido de ampliar a participação de sistemas cooperativos solidários de 
produção, adaptáveis aos diferentes biomas e geografia local.

128. Para tanto, é preciso dar condições para os(as) assentados(as) de reforma agrária, agricultores(as) 
familiares e camponeses(as) para que, além de participarem da cadeia produtiva do biodiesel como 
fornecedores de matéria-prima, possam produzir, usar e comercializar, garantindo a autonomia 
energética, a preservação do meio ambiente e a geração de renda na propriedade.

129. O selo Combustível Social deve ser revisto, criando-se mecanismos de monitoramento e controle 
social visando assegurar o protagonismo de toda a cadeia produtiva. Esse selo pode ser uma 
estratégia adequada para promover a geração e ampliação da renda da agricultura familiar 
e camponesa, extrativista e demais produtores familiares e contribuir com a diversificação 
produtiva através da adoção de sistemas mistos (alimentos e energia). Destaca-se a necessidade 
de disponibilização dos benefícios tributários oriundos do selo às pequenas agroindústrias e 
cooperativas familiares que produzem biodiesel e a obrigatoriedade de que no mínimo 50% desses 
benefícios sejam repassados aos agricultores(as) familiares e camponeses(as), povos indígenas e 
comunidades tradicionais.

130. Entende-se que a política de apoio à produção de agrocombustível deve ter continuidade, desde 
que integre a agricultura familiar e camponesa, os povos indígenas e comunidades tradicionais, 
contribua para a geração e ampliação da renda, ao mesmo tempo em que evite a expansão das 
monoculturas, não ameaçando a biodiversidade socioambiental e os territórios tradicionalmente 
ocupados por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais e não ameace a segurança 
alimentar e nutricional das populações rurais e urbanas. Para isso, faz-se necessária a criação de 
um marco regulatório que resguarde os direitos territoriais e as práticas tradicionais de produção 
e beneficiamento familiar e que redirecione o programa para a produção de agrocombustíveis de 
uso local, de forma descentralizada e superando a orientação que privilegia o agronegócio. 

131. Os recursos hídricos constituem elemento essencial na reprodução e melhoria da qualidade de vida 
dos(as) agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos indígenas  e comunidades tradicionais. 
Esforços devem ser feitos para que se aplique a Lei das Águas (nº 9.433) em todo o país, com vistas 
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ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos. Nesse sentido, cresce a importância da adoção 
de políticas públicas que busquem desenvolver alternativas de convivência das populações em 
áreas do semi-árido e regiões que regularmente sofrem com a escassez de água, assim como de 
políticas de preservação, conservação, recuperação e uso responsável dos recursos hídricos. Tais 
políticas devem valorizar a experiência de vida das mulheres, tradicionalmente relacionada aos 
cuidados com a água, conferindo-lhes participação protagonista nos espaços de decisão.

132. O avanço da desertificação nas áreas semi-áridas e sub-úmidas do território brasileiro exige um 
esforço coletivo do governo em todas as suas esferas e da sociedade civil para implementação 
do Plano Nacional de Combate à Desertificação como instrumento fundamental para o 
desenvolvimento rural sustentável e solidário dessas regiões.

133. Neste processo, é central a adequação da legislação ambiental às especificidades da agricultura familiar 
e camponesa, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, por meio da criação de medidas 
ambientais diferenciadas e regionalizadas. São necessários instrumentos que facilitem o processo de 
licenciamento ambiental por meio de linhas de crédito específicas e a alocação de recursos públicos 
para a proteção e recuperação de mananciais e de nascentes. Paralelamente, devem-se realizar 
campanhas de conscientização sobre legislação e educação ambiental, com o objetivo de alertar os 
infratores sobre as sanções legais existentes. Devem-se incentivar também projetos de prestação de 
serviços ambientais (com pagamento) ligados à proteção dos recursos naturais, com atenção especial 
para as áreas de reforma agrária próximas a territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas 
e comunidades tradicionais e unidades de conservação.

134. Particular atenção deve ser dada ao manejo sustentável de raças nativas e sementes crioulas, 
superando o uso de transgênicos, pois o crescimento de sua produção apresenta significativos 
impactos sociais, econômicos e ambientais sobre os biomas locais, colocando em risco toda a cadeia 
de produção animal, de sementes tradicionais (bancos de sementes), grãos e de frutos necessários 
à soberania e segurança alimentar e nutricional, bem como o patrimônio genético nacional. Os 
cultivos transgênicos não são sustentáveis, põem em risco a saúde dos(as) consumidores(as), 
prejudicam a soberania e a segurança alimentar e nutricional do país, submetendo a produção aos 
interesses das empresas multinacionais, podendo contaminar culturas não transgênicas e o meio 
ambiente, sendo necessária a sua proibição no Brasil. Além disso, deve-se mobilizar a sociedade 
brasileira para assegurar as leis de cultivares e biossegurança.

135. Além das preocupações com a produção e com a questão ambiental, coloca-se a necessidade 
da erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e econômicas. Para tanto, é preciso: 
a) aperfeiçoar as políticas de transferência de renda, como o Programa Bolsa-Família, e de 
distribuição de alimentos, utilizando-se de mecanismos que garantam a transparência e o controle 
social, considerando-as como benefício de inclusão e integrando-as a uma política estruturante 
de capacitação para geração de renda e emprego e a outras políticas governamentais; b) 
complementar e aprimorar as políticas de transferência de renda com outras políticas que facilitam 
o acesso à educação, saúde, saneamento, habitação, lazer, cultura, trabalho e cidadania; c) 
substituir paulatinamente as políticas distributivas por políticas estruturantes, visando à inclusão 
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social e econômica da população rural, povos indígenas e comunidades tradicionais; e d) manter o 
aumento do poder aquisitivo real do salário mínimo.

136. Atualmente, o país conta com um número expressivo de políticas públicas voltadas para o meio 
rural e periurbano, especialmente para a agricultura familiar e camponesa, povos indígenas e 
comunidades tradicionais. A questão mais importante a ser debatida é: como essas políticas 
poderiam ser mais eficazes, integradas e coordenadas para vencerem barreiras estruturais, 
desenvolverem potencialidades e capacidades instaladas? 

137. A abordagem territorial aparece como uma estratégia privilegiada neste debate, pois dialoga a partir de 
identidades culturais e dinâmicas econômicas próprias, favorecendo a aproximação entre as demandas 
sociais e as políticas públicas. Os territórios, quando orientados por um plano de desenvolvimento 
com gestão democrática, viabilizam e/ou potencializam arranjos institucionais inovadores capazes de 
estabelecer novas relações entre os setores público e privado, criando maior sinergia entre as políticas 
e as ações desenvolvidas, de maneira a potencializar os recursos disponíveis.

eiXo TemÁTico 2

reforma aGrÁria e acesso aos recursos ambienTais

138. A concentração da terra, a insuficiência de regularização fundiária, os marcos legais atuais e as 
disputas políticas criam limites objetivos à estratégia de desenvolvimento rural do país. Por isso, 
o Estado brasileiro tem papel central na garantia do cumprimento da função social da terra. A 
utilização da desapropriação de imóveis por interesse social, para fins de reforma agrária e de 
permanência dos territórios étnicos, constitui o principal instrumento de intervenção para que as 
terras cumpram, de fato e de direito, seu papel estratégico e sua função social. 

139. Para tanto, faz-se necessária a revisão, a atualização e o cumprimento das premissas estabelecidas 
pelo Estatuto da Terra, pela Constituição de 1988 e pela legislação agrária vigente, em uma ação 
rápida e que expresse uma prioridade de governo. Além disso, o Estado deve garantir o direito à 
terra e aos territórios das comunidades rurais tradicionais. 

140. A reforma agrária do “Brasil rural que queremos” inclui, além das ações de obtenção, com destaque 
para a desapropriação e destinação de terras para assentamento das famílias e adequando-os às 
especificidades regionais: a) ações de regularização de posses das populações ribeirinhas, geraizeiras, 
caatingueiras e de outros povos e comunidades tradicionais; b) garantia do uso dos recursos naturais 
pelos extrativistas; c) acesso igualitário à terra para as mulheres; d) reconhecimento, demarcação e 
titulação das comunidades quilombolas, desapropriando os imóveis particulares, quando couber, 
e garantindo, no caso das já reconhecidas por órgãos públicos, o processo de titulação imediato; e) 
a recuperação das áreas de terras desapropriadas e sua reprodução física, econômica e cultural das 
comunidades; e f) demarcação das terras tradicionais dos povos indígenas, incluindo a desintrusão 
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dos ocupantes não índios e assegurando indenizações e reassentamento a ocupantes de boa-fé.

141. O Estado também deve buscar todas as formas jurídicas, inclusive com a aplicação do rito sumário, 
para acelerar o processo de desapropriação de terras por interesse social, para fins de reforma 
agrária e para fins étnicos, sobretudo garantindo a desapropriação de imóveis que não cumpram 
as legislações trabalhista, ambiental, fiscal e tributária, além de garantir o reconhecimento e 
demarcação dos territórios indígenas e quilombolas. Latifúndios improdutivos e áreas produtivas, 
que não cumprem as legislações trabalhista, ambiental, fiscal e tributária, devem ser desapropriados 
para fins de reforma agrária, bem como devem ser confiscadas pelo poder público as terras onde 
se cultivam plantas psicotrópicas (que originem drogas ilícitas) e pratiquem trabalho escravo. 
Além disso, devem ser incorporadas para fins de reforma agrária: a) terras devolutas griladas 
e onde ocorram situações de conflito; b) terras adquiridas ilegalmente por pessoas e empresas 
estrangeiras; e c) terras privadas que tenham sido utilizadas como garantia para captação de 
recursos públicos, cujos projetos faliram. 

142. Os imóveis rurais desapropriados, segundo esses critérios, que estiverem localizados no entorno 
de terras indígenas devem ser juridicamente anexados, constituindo uma ampliação das mesmas, 
extremamente necessário para diversos povos indígenas do país. Por fim, são necessárias: a) a criação 
e ampliação das Varas Agrárias, garantindo que funcionem em todos os estados, especialmente 
nas regiões de concentração de acampamentos e assentamentos de reforma agrária, como forma 
de acelerar o processo de desapropriação, solucionar os conflitos e inibir a violência nos processos 
de luta pela democratização das terras; b) a revogação da medida provisória que criminaliza os 
movimentos sociais de luta pela terra e suas lideranças; e c) a reforma do poder Judiciário, que age 
de forma lenta e política contra os processos de desapropriação. 

143. É necessário manter os limites constitucionais mínimos e estabelecer, o tamanho máximo de 
propriedade rural no país, conforme as características socioeconômicas e ambientais, aptidões e 
necessidades de cada região, para que haja terra disponível à implementação da reforma agrária 
como política de inclusão social e econômica, levando-se em consideração a necessidade da 
segurança alimentar e nutricional do país. 

144. É necessário, ainda, garantir a atualização imediata, periódica ou regular dos indicadores 
regionalizados de avaliação de produtividade dos latifúndios, conforme a lei já existente, 
utilizando-se a diversidade da produção agropecuária e o nível de tecnologia empregado como 
critérios centrais de medição desta produtividade.

145. Assim, propõe-se que a reforma agrária, com as características acima, esteja associada a uma 
estratégia participativa de desenvolvimento solidário e sustentável dos territórios rurais e urbanos, 
beneficiando quem realmente necessita. Ela deve garantir a inclusão social, incorporando milhões 
de famílias à produção, a sistemas de comercialização e armazenamento, à segurança alimentar e 
nutricional, à Educação do Campo, à cultura, ao lazer, ao esporte, à saúde, à infra-estrutura básica, 
ao trabalho e à renda por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas, como o turismo rural, 
possibilitando que as famílias assentadas possam preservar sua condição ao desempenhar outras 
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profissões formando cidadãos e cidadãs conscientes e participativos(as). 

146. A implementação da reforma agrária deve levar em consideração os seguintes aspectos 
fundamentais: a) a aptidão e o histórico das famílias beneficiadas, priorizando o assentamento das 
famílias que estão no acampamento e as oriundas da região da área destinada ao assentamento, 
de modo a respeitar os povos e comunidades tradicionais presentes nestas áreas; b) a realização 
de macro e microzoneamento e georeferenciamento de todas as propriedades com menos de 100 
hectares, além de estudos criteriosos para viabilização do desenvolvimento rural sustentável, 
agilizando e respeitando o zoneamento socioeconômico e ecológico, como forma de garantir a 
aplicação mais eficiente dos recursos, valorizar as culturas tradicionais e populações indígenas, 
além de preservar, recuperar e melhorar os recursos ambientais; c) a implementação de políticas 
de apoio à infra-estrutura e à produção, visando orientar os(as) assentados(as) no que produzir 
em cada território; d) o fortalecimento e o aprimoramento das instituições do Estado brasileiro 
encarregadas da implementação da reforma agrária e regularização fundiária, em especial a 
reestruturação do Incra, bem como melhorar a integração entre elas para produzir informações 
que auxiliem o processo de arrecadação de terras para fins de reforma agrária; e) a revisão e 
flexibilização do licenciamento ambiental dos assentamentos de reforma agrária, com a criação 
de mecanismos legais que acelerem o processo de concessão das licenças ambientais, definindo 
o prazo máximo de dois meses para sua conclusão e reeditando a Resolução do Conama nº 387, 
de dezembro de 2006; f) o respeito do Incra pelos territórios dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais, de forma que não promova assentamentos em áreas que estejam em processo de 
regularização ou que sejam de reivindicação de ampliação e reparação pelos povos indígenas; e 
g) a promoção do acesso das mulheres à terra, garantindo e efetivando seus direitos adquiridos 
no processo de seleção, bem como o cumprimento dos normativos que assegurem a titulação 
conjunta obrigatória anterior e posterior a 2003. 

147. Para agilizar a implementação da reforma agrária, faz-se necessário, também, além de reorganizar 
e desburocratizar o setor público, descentralizar as ações e destinar mais recursos financeiros 
para infra-estrutura, pesquisa e assistência técnica pública, gratuita, de qualidade, constante, 
permanente e orientada pela PNATER, e assistência jurídica. Isso garante a continuidade do II 
Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e sua rediscussão visando à construção de um III PNRA, 
com o objetivo estratégico de mudar, em definitivo, a realidade agrária do país e contemplar a 
participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Além disso, é necessária a 
finalização do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, previsto na Lei nº 10.267/2001, e a agilização 
do georeferenciamento da estrutura fundiária, levando em consideração todos os territórios dos 
povos indígenas e comunidades tradicionais.

148. Desta forma, entende-se que as políticas e projetos agrários devem ser diferenciados por região, 
assegurando-se a elaboração de Planos Regionais de Reforma Agrária verificando-se onde há 
maior concentração de terras e maior número de agricultores(as) familiares sem terra e com 
pouca terra. Paralelamente, deve-se identificar áreas com potencialidade, levando-se em conta a 
infra-estrutura necessária para escoamento e comercialização da produção, de modo a promover 
a reforma agrária conectada a um processo de desenvolvimento territorial sustentável e solidário. 
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Essa conexão é necessária para melhorar a política de gestão dos assentamentos rurais. 

149. Para isso, é preciso pactuar nas regiões e territórios a melhor forma de ocupação e uso dos 
recursos naturais, em particular dos solos e da água durante a formulação de um novo modelo 
de reforma agrária com base em uma abordagem territorial. Terras que não cumprem sua função 
social devem ser desapropriadas e destinadas para o assentamento das famílias. A produção 
deverá levar em conta o zoneamento socioeconômico e ecológico e o ordenamento territorial e 
das bacias hidrográficas nos estados e no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, é necessário criar 
condições objetivas para acelerar a identificação e regularização das áreas dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais e das unidades familiares de posse.

150. As terras públicas e devolutas do Brasil, registradas em nome da União e dos estados, devem 
ser exclusivamente destinadas para a reforma agrária e integradas ao projeto nacional de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário. O II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 
mostrou que em várias regiões do país existe a ocupação de terras públicas nas margens de rios, 
nos igarapés, mares, ilhas, florestas, na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal e nos campos, por parte 
dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Deve ser legalmente assegurado o direito dessas 
comunidades a permanecerem nessas áreas destinando maiores recursos para agilizar os processos 
de regularização e reintegração das áreas públicas e reservas ocupadas por grileiros, além da 
viabilização de mecanismos que garantam o desenvolvimento de atividades sustentáveis.

151. Da mesma forma, deve ser acelerado o processo de retomada de terras públicas que foram 
ilegalmente ocupadas e das propriedades privadas destinadas à produção de psicotrópicos (que 
originem drogas ilícitas), garantindo sua destinação para reforma agrária, incluindo projetos de 
produção sustentável, como forma de combater e punir a grilagem e o narcotráfico, que muitas 
vezes estão associados ao trabalho escravo, ao desmatamento, ao êxodo rural e à privatização das 
águas, responsabilizando civil e criminalmente os(as) autores(as). 

152. Assim, é fundamental adotar uma estratégia participativa e deliberativa de zoneamento 
socioeconômico e ecológico e ordenamento territorial, garantindo a condição soberana do país 
de definir os rumos e as prioridades de ocupação de seu solo e subsolo. Neste contexto, as ações 
de atualização do cadastro de terras, o recadastramento, a implementação de iniciativas de 
regularização fundiária e garantia de acesso a propriedades, que não podem ser constitucionalmente 
desapropriadas, por meio do crédito fundiário, revendo os tetos de financiamento. Todas essas 
medidas devem ser aceleradas com execuções conjuntas entre o Incra, os órgãos estaduais de 
terras e a participação dos movimentos sociais. Torna-se necessário, também, estabelecer maiores 
restrições de tamanho, venda e arrendamento de terras para estrangeiros (áreas superiores a 4 
módulos fiscais devem ser confiscadas e destinadas para fins de reforma agrária), levando-se em 
consideração informações existentes nos órgãos de licenciamento, fiscalização e controle. 

153. Fazer forte gestão junto ao poder Judiciário no sentido de evitar que processos judiciários se arrastem 
por anos em tribunais, enquanto no campo a exploração predatória avança, comprometendo a 
efetiva execução do planejamento do zoneamento e correta destinação de terras públicas, de 
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acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Terra.

154. Para a realização deste objetivo, é imprescindível efetivar a inclusão das mulheres, jovens, 
idosos, povos indígenas e comunidades tradicionais nas instâncias de participação e controle 
social de todos os programas de acesso à terra e ao crédito fundiário. Em relação ao Programa de 
Crédito Fundiário, deve-se ampliar os recursos, revisando os valores por região e seus aspectos 
operacionais, assegurando maior fiscalização na sua aplicação e normatizando a aquisição de 
terras para a sucessão hereditária. 

155. Complementando essas ações, é fundamental garantir a titulação conjunta das terras aos 
beneficiários destes programas, capacitando-os para a gestão de programas e políticas públicas 
nesta área, difundindo informações sobre os mesmos. Também é necessário capacitar os agentes 
executores destes programas sobre os direitos das mulheres, crianças, jovens, idosos, povos indígenas 
e comunidades tradicionais relativos à terra e ao desenvolvimento sustentável e solidário. 

156. A construção de uma política de desenvolvimento rural sustentável e solidário requer, também, 
que os assentamentos de reforma agrária e as famílias beneficiadas pelo crédito fundiário e 
regularização fundiária se integrem numa estratégia de produção agroecológica, agroextrativista 
e agroflorestal, buscando a soberania e segurança alimentar e nutricional, auxiliando na 
dinamização econômica e na recuperação, preservação e conservação do meio ambiente, com 
base em pesquisa e desenvolvimento socioparticipativo. O II PNRA mostrou que tal caminho pode 
e deve ser percorrido por meio da integração das políticas públicas nas três esferas de governo 
(federal, estadual e municipal), além do apoio às atividades produtivas, ao beneficiamento, à 
agroindustrialização, à comercialização e ao cooperativismo solidário, durante e após a implantação 
dos projetos de assentamentos. 

157. Uma nova visão de desenvolvimento rural deve associar a produção agropecuária, a extrativista, 
a pesca artesanal e a aqüicultura ao respeito ao marco ambiental legal, o qual deve ser efetivado 
por meio de ações nos campos educativo, fiscalizador e punitivo (como, por exemplo, a retomada 
das áreas de mineração dentro dos projetos de assentamento) face às agressões ao meio ambiente. 
Esta visão deve garantir condições dignas de trabalho e bem-estar social, evitando-se a evasão e/ou 
expulsão de famílias do seu território de origem, para a busca de sobrevivência em outras regiões. 

158. Todavia, o respeito ao marco ambiental legal exige um conjunto de práticas integradas entre o 
Estado e a sociedade civil organizada, com adoção de políticas que promovam a capacitação, a 
pesquisa, a assistência técnica, social e ambiental e a extensão rural interdisciplinar pública, 
gratuita, permanente e de qualidade, nos moldes da metodologia de ATES/PNATER. É importante, 
ainda, a criação de programas de recuperação e conservação de solos nos assentamentos. 
Além disso, é necessário o uso de tecnologias sustentáveis e a adoção de políticas de incentivo 
e compensação financeira para aqueles que preservam os biomas naturais. Deve-se garantir, 
ainda, apoio técnico e jurídico para agricultores(as) familiares, assentados(as)  da reforma agrária, 
povos indígenas e comunidades tradicionais que se ajustarem a este marco legal. As pesquisas e a 
política de assistência técnica pública deverão reconhecer os conhecimentos tradicionais dos povos 
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indígenas e comunidades tradicionais.

159. O aspecto anterior é fundamental porque a biodiversidade se constitui num patrimônio de grande 
relevância para o Brasil, sendo base de uma estratégia diferenciada para o desenvolvimento rural 
sustentável e solidário. Sua conservação é essencial para que sejam garantidos e respeitados os 
conhecimentos tradicionais, históricos e culturais, no âmbito das especificidades regionais.

160. A água, em todas as suas origens, deve ser garantida a todas as famílias com qualidade e 
quantidade, destinando-se prioritariamente para o consumo humano, dessedentação animal e para 
a produção de alimentos, sendo que o acesso se constitui em direito público de toda a população. 
Por isso, entende-se que os comitês de bacias hidrográficas devem ser estruturados com condições 
satisfatórias para seu funcionamento, ter o poder de definição sobre o uso da água e de sugerir 
formas de punição quando o seu uso for inadequado (como, por exemplo, a contaminação pelo 
uso de agrotóxicos). É importante, também, que se garanta a participação de, no mínimo, 30% 
de mulheres na sua composição. Embora a distribuição e a garantia da qualidade da água devam 
ser de responsabilidade do poder público, entende-se que estes comitês devem desenvolver ações 
educativas sobre o aproveitamento mais adequado dos recursos hídricos existentes.

161. Para fortalecer as políticas públicas,  a participação, o desenvolvimento sustentável e solidário dos 
povos e comunidades tradicionais, da população costeira e continental do Brasil, recomenda-se, 
como estratégia, a inclusão das características, dos recursos e do trabalho nas águas brasileiras 
desenvolvidas pela aqüicultura e pesca, por meio de suas organizações sociais.

162. O meio ambiente, combinado com as funções históricas de agricultores(as) familiares, 
camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais, é fundamental na produção 
de conhecimentos sobre: o uso sustentável do meio ambiente; sobre o cultivo, valorização, 
conservação e disseminação de variedades crioulas de plantas; manejo de plantas e animais; e na 
criação de raças de animais adaptados. 

163. Por isso, torna-se necessária a criação de zonas de exclusão para o cultivo de plantas transgênicas já 
liberadas legalmente, além da criação de áreas de proteção, de modo a se preservar todas as formas 
tradicionais de agricultura desenvolvidas pelos agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos 
indígenas e comunidades tradicionais. É preciso garantir, ainda, a livre utilização de sementes 
próprias (crioulas), garantindo o direito de indenização a agricultores(as) e camponeses(as), 
caso haja contaminação genética de suas sementes. É necessário estabelecer uma maior 
representatividade da agricultura familiar e camponesa na CTNBio e a inclusão de critérios de 
controle social nesta Comissão. No Brasil, em especial na Amazônia, proibir de forma incondicional 
o cultivo de transgênicos.

164. Para tanto, faz-se necessária a criação de programas que recuperem e fortaleçam campos e bancos 
de sementes crioulas e orgânicas, com o apoio da pesquisa pública, visando à certificação solidária 
e sua livre comercialização. É importante, também, que seja garantida a anuência, compensação 
e repartição de benefícios para as comunidades que detêm estes conhecimentos, quando tais 
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recursos forem utilizados em pesquisas ou explorados comercialmente (cosméticos, medicamentos 
etc.). É importante, ainda, que a sociedade brasileira entenda que este patrimônio consuetudinário 
dos povos indígenas e comunidades tradicionais precisa ser respeitado e, por isso, deve ser levada 
em consideração a legislação vigente.

165. Para se avançar nesta direção deve-se criar leis e formas de proteção capazes de assegurar a 
preservação e proteger os conhecimentos e práticas tradicionais, além de fiscalizar e controlar as 
áreas consideradas estratégicas na preservação da biodiversidade. Deve-se, também, cadastrar e 
realizar o registro prévio dos conhecimentos e práticas tradicionais que estão sendo utilizados e 
estudos por pesquisadores e empresas, garantindo o direito de propriedade aos povos indígenas e 
comunidades tradicionais.

166. Deve-se garantir também o direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais (a exemplo 
do Projeto de Lei do Babaçu Livre que tramita no Congresso Nacional), bem como reconhecer a 
importância de sua permanência para a preservação do meio ambiente, conservação, reposição da 
cobertura florestal e equilíbrio do clima. Em caso de exploração dessas riquezas, os recursos oriundos 
das taxas de exploração devem ser direcionados ao fomento das atividades das comunidades rurais 
locais. Tais riquezas não podem ser objeto de legislação que impeça o livre acesso por parte desses 
grupos sociais. 

167. O “Brasil rural que queremos” inclui comunidades rurais que se relacionam com atividades 
de mineração, partindo do princípio de que esta atividade deve ser realizada com respeito aos 
princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, buscando uma maior participação 
do poder público municipal para decidir questões relacionadas à atividade de mineração. Partes 
dos impostos pagos pelas empresas no setor podem ser destinadas a um fundo de reserva que 
objetive financiar projetos de reestruturação econômica, social e ambiental em situações de 
paralisação produtiva quando a comunidade em questão assim julgar pertinente, com a destinação 
mínima de 50% da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – Cefem, aos municípios para 
investimento de fomento à atividade de produção familiar. Para as comunidades que já sofreram 
perdas em função da atividade de mineração, criação e disponibilidade de linhas e programas 
especiais de crédito do BNDES para financiar projetos de reestruturação.

168. Além disso, a criação de novas reservas extrativistas sustentáveis; projetos de desenvolvimento 
florestal sustentáveis; unidades de conservação de uso sustentável e projetos de reflorestamento 
nas áreas degradadas, bem como o reconhecimento de todos os biomas como patrimônio nacional, 
são estratégicos para a preservação, conservação e recuperação ambiental, além de uma garantia 
de uso dos recursos naturais por parte dos agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos e 
comunidades tradicionais. O Estado deverá decretar, em regime de urgência, a moratória do 
Cerrado, coibindo toda e qualquer iniciativa de desmatamento deste bioma.

169. Paralelamente, deve-se legalizar e investir na fiscalização e consolidação das reservas já criadas, 
garantindo a infra-estrutura necessária e respeitando-se a população existente, com proibição de 
acesso aos estrangeiros. É preciso, também, investir em pesquisas e na execução de programas 
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já existentes voltados ao manejo dos recursos naturais e à recuperação da fauna e da flora, 
garantindo-se sempre o respeito aos conhecimentos tradicionais locais. 

170. Desta forma, as unidades de produção que apresentarem práticas conservacionistas e prestarem 
serviços ambientais devem ser estimuladas através de diversas formas de incentivos (ICMS verde, 
crédito de carbono, incentivos fiscais e financeiros, oficialização da figura do produtor de água 
etc.), garantindo-se, por meio de instrumentos legais, que os recursos oriundos destes incentivos 
sejam aplicados em programas e projetos que venham a beneficiar quem contribuiu para gerar 
os recursos. Nos casos em que a legislação ambiental inviabilize pequenas propriedades rurais, 
devem ser concebidos mecanismos indenizatórios e gerados projetos para se estabelecer um novo 
sistema de produção ecologicamente sustentável.

171. A exigência constitucional de elaboração de planos diretores deve considerar a preservação e a 
manutenção das áreas agrícolas nas regiões periurbanas.

172. Todos os fatores estruturais mencionados neste eixo temático são essenciais para o desenvolvimento 
rural sustentável, gerando benefícios para toda a população que habita o espaço rural. Portanto, é 
preciso que as políticas públicas adotem incentivos ambientais, e de efetivação da reforma agrária, 
além de se garantir uma estrutura de fomento, de orientação e de fiscalização nas esferas federal, 
estadual e municipal, com atuação de maneira eficiente e competente. 

eiXo TemÁTico 3

qualiDaDe De ViDa nO Brasil rural

173. No “Brasil rural que queremos”, as políticas públicas devem estar integradas e fortalecidas, para 
que o meio rural seja um lugar para se viver dignamente. Para tanto, é necessária a presença 
efetiva e atuante do Estado (nas esferas municipal, estadual e federal) e da sociedade civil 
organizada no fortalecimento do sistema de seguridade social (universalização da saúde, da 
previdência e da assistência social) e dos direitos trabalhistas. Devem ser criados mecanismos 
ágeis, desburocratizados e transparentes para garantir o pleno acesso aos direitos definidos pela 
Constituição Federal. Trata-se da necessidade de uma nova estrutura de Estado que contemple e 
garanta instrumentos eficazes de execução, articulação e intersetorialidade das políticas públicas.

174. A previdência social rural deve garantir dignidade às famílias que já contribuíram com seu 
trabalho ao longo da vida, assegurando-lhes direitos no regime geral de previdência social do país. 
Dentre as mudanças a serem implementadas na legislação, é necessário ampliar os critérios de 
enquadramento na política previdenciária, visando reconhecer e amparar os(as) trabalhadores(as) 
assalariados(as) rurais, tanto os(as) registrados(as) em carteira de trabalho quanto os(as) sem 
registro legal, agricultores(as), camponeses(as), assentados(as), acampados(as) da reforma 
agrária, diaristas, pescadores artesanais, povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, 
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para que possam encaminhar os requerimentos de benefícios previdenciários e também mediar o 
processo entre o governo e as etnias. Além disso, deve-se reajustar os valores dos benefícios, no 
mínimo, conforme a variação da inflação. No caso específico da seguridade social, deve-se revisar 
a legislação sobre seguridade especial na agricultura familiar e camponesa quando se tratar de 
atividades complementares ou de agregação de valor, como no caso das agroindústrias familiares 
e produções artesanais.

175. Para garantir o acesso aos direitos previdenciários, é fundamental descentralizar e desburocratizar 
as ações do INSS, aumentando postos nos municípios e regiões; capacitar e aumentar o número de 
peritos, agentes sindicais e demais servidores; agilizar a tramitação dos processos de solicitação de 
benefícios previdenciários; ampliar as campanhas de informação e de documentação, especialmente 
para as mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais; e assegurar os direitos trabalhistas 
e previdenciários do adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, conforme a Lei nº 8.069/1990, 
capítulo, IV art. 65, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à documentação civil e 
trabalhista deve ser garantido pelo Estado brasileiro. Esta é a condição primeira para se garantir o 
exercício dos demais direitos sociais, econômicos e políticos, incluindo o acesso às políticas públicas 
e ampliando a informação sobre a importância e uso da documentação civil e o seu papel para a 
garantia dos direitos das mulheres, implementando a garantia do direito a aposentadoria aos 50 
anos para as mulheres e aos 55 anos para os homens.

176. A saúde pública é um direito de todos e todas e dever do Estado brasileiro, devendo adequar-
se às diversidades e singularidades regionais. Para tanto, faz-se necessário qualificar e ampliar 
o Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive com ações específicas para a saúde do homem, a 
exemplo das campanhas que são realizadas para as mulheres; o investimento em ações de 
promoção, prevenção e de atenção à saúde, com qualificação dos profissionais de saúde (incluindo 
profissionais indígenas); o acesso à atenção básica e especializada, aos medicamentos, o incentivo 
à fitoterapia e demais práticas naturais de cuidado (além daquelas previstas na Portaria nº 971/06 
e pelo Decreto nº 5.813/06) que valorizam e reconheçam o saber popular e tradicional. 

177. Reduzir a iniqüidade em saúde no campo e na floresta requer a implementação de políticas 
públicas intersetoriais baseadas no acesso à terra, na geração de emprego e renda, provimento 
de saneamento ambiental, habitação, soberania e segurança alimentar e nutricional, acesso à 
educação, cultura, lazer e ao transporte digno. 

178. O direito à saúde deve garantir o acesso efetivo ao Programa Saúde da Família, com a contratação 
de maior número de agentes comunitários de saúde, incluindo a saúde bucal, bem como a 
implantação de um programa voltado para a proteção e a assistência à saúde do(a) trabalhador(a) 
rural. Assim, devem ser destinados recursos para a pesquisa e tratamento de doenças decorrentes 
do trabalho rural. Também deve ser assegurado o acesso à saúde mental, contemplando 
tratamento de dependentes químicos de álcool e de drogas lícitas e ilícitas no meio rural. Incluir o 
filtro solar como item obrigatório, assegurando a oferta nos postos de saúde rurais com subsídios 
nas farmácias populares.
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179. Embora os povos e comunidades tradicionais detenham uma ampla e diversificada sabedoria 
em relação a práticas naturais de cuidado à saúde, em função das condições de vida que lhes 
são impostas, apresentam graves iniqüidades em relação à saúde. As populações do campo e da 
floresta são as que apresentam os piores índices de mortalidade, destacando-se a materna e a 
infantil, apresentando as maiores incidências de endemias, de acidentes e agravos relacionados 
aos processos de trabalho, particularmente doenças decorrentes do uso de agrotóxicos e outras 
substâncias químicas que agravam a saúde humana e ambiental. As violências sexual, doméstica 
e a relacionada aos conflitos pela posse e propriedade da terra também são questões que se não 
enfrentadas comprometem o desenvolvimento rural sustentável e solidário.

180. O direito ao saneamento integrado é garantia de saúde e qualidade de vida. A implantação 
de sistemas apropriados de abastecimento de água potável (incluindo legislação específica 
simplificada para a utilização de recursos hídricos pelas agroindústrias familiares), de 
esgotamento sanitário, de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, incentivo à proteção 
de nascentes, acompanhados de educação sanitária e ambiental, é fundamental para a prevenção 
de doenças. Para tanto, é necessária a articulação entre os entes federados para destinação de 
recursos e ampliação das ações de saneamento rural que contemplem o diagnóstico e formas de 
gestão participativa intersetorial e controle social. No caso dos povos indígenas, os recursos para 
saneamento básico devem ser executados pelo Governo Federal.

181. Para se chegar ao “Brasil rural que queremos”, é necessário que o Estado brasileiro, por meio do Plano 
Nacional de Habitação, atenda às necessidades básicas e ao bem-estar das famílias, disponibilizando 
efetivamente os recursos necessários e linhas de crédito específicas para construção ou reforma de 
habitações rurais, com taxas de juros diferenciados e/ou pagamento em produto. Esta ação deve 
considerar as realidades social, cultural, ambiental e econômica do meio rural. Paralelamente, devem 
ser construídas e melhoradas as estradas de acesso às propriedades rurais e sistemas de transporte 
coletivo, com incentivo a ações que não gerem impactos negativos sobre os recursos hídricos. Em se 
tratando de terras indígenas, a construção de novas estradas, melhorias e ações de fiscalização devem 
ser previamente referendadas pelas comunidades indígenas.

182. A sociedade, a família e o Estado têm o dever de assegurar a(o) idosa(o) e  pessoas com deficiência 
o exercício pleno de sua cidadania, facilitando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e articulando políticas públicas de fortalecimento da rede de atendimento de serviços 
sociais e de amparo. Também devem ser viabilizados espaços adequados onde possam ser exercidas 
formas alternativas de ocupação, convívio e lazer, com o objetivo de garantir a qualidade de vida e 
sua integração à sociedade.

183. Garantir a efetivação dos direitos das mulheres, promovendo seus direitos econômicos, sociais, 
políticos e culturais e a plena cidadania no “Brasil rural que queremos”, com a ampliação de políticas 
de fortalecimento às ações afirmativas e maior aplicação de recursos públicos na implementação 
de políticas universais, tais como: a) o direito à documentação civil básica e trabalhista por meio 
das unidades móveis do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural e inclusão 
do programa nas secretarias de fazenda dos governos estaduais para a emissão do Bloco da 
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Produtora Rural; b) acesso à terra, à assistência jurídica, à assistência técnica e extensão rural 
(públicas, gratuitas, contínuas e de qualidade), ao crédito diferenciado, às tecnologias socialmente 
apropriadas, ao mercado de consumo justo, apoio à gestão, ao fortalecimento de suas organizações 
e formas coletivas de produção e comercialização; c) à soberania e segurança alimentar e 
nutricional; d) à educação básica, profissionalizante e universitária, voltadas para a realidade do 
campo; e e) à saúde pública, ao planejamento familiar e à moradia digna.

 184. Na nova estratégia de desenvolvimento rural, deve-se criar, ampliar e garantir políticas públicas 
que promovam o protagonismo juvenil nas atividades rurais, em experiências produtivas para 
geração de renda, facilitando sua permanência no campo. Na perspectiva de ampliar as políticas 
e programas destinados aos jovens, é necessário o respeito às diretrizes e parâmetros indicados 
pelo Conselho Nacional de Juventude, com prioridade para: a) o acesso à terra ao jovem e à jovem 
rural na faixa etária de 16 a 32 anos, independente do estado civil, por meio da reforma agrária, 
atendendo à sua diversidade e identidade social e, em especial, aos filhos(as) de agricultores(as) 
familiares e camponeses(as), de povos indígenas e comunidades tradicionais; b) políticas públicas 
integradas, a exemplo do Pró-jovem, que promovam a geração de trabalho e renda assegurando 
a participação da juventude na sua elaboração e gestão; c) transformação do Pronaf Jovem 
em uma linha de crédito de custeio e investimento para produção agrícola e não agrícola, que 
possa ser acessado pelo jovem, independentemente de sua emancipação; e d) acesso à educação 
contextualizada básica, profissional, tecnológica e superior do e no campo, pública, gratuita e de 
qualidade, que garanta infra-estrutura e contemple a diversidade regional. 

185. Para que se tenha desenvolvimento social e solidário, faz-se necessário o investimento de recursos 
públicos, financeiros e estruturais específicos para a juventude rural, pois apenas com um pleno 
desenvolvimento se garantirá a permanência dos jovens e das jovens no meio rural. 

186. A garantia efetiva dos direitos das crianças, adolescentes e jovens no meio rural é outro ponto que 
merece destaque na construção do “Brasil rural que queremos”. A formação e a conscientização das 
gerações futuras para um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável requer a ampliação 
do acesso dos filhos e filhas de agricultores(as) familiares e camponeses(as), dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais aos serviços de assistência social, à alimentação e nutrição adequada, 
aos serviços de saúde, ao esporte, ao lazer e à cultura. É necessário, ainda, adequar, divulgar e 
aplicar a legislação vigente sobre o trabalho infantil, respeitando-se a cultura, a visão de mundo e 
a realidade dessas comunidades. 

187. O potencial da juventude rural e indígena poderá ser expandido a partir de uma educação 
contextualizada, ministrada no meio rural, que valorize a pedagogia da alternância, com 
reconhecimento e apoio às Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares Rurais, a criação de 
coletivos de jovens nos espaços organizativos da sociedade civil e na institucionalização de espaços 
nas esferas governamentais; da capacitação técnica e gerencial e do acesso a programas, projetos, 
bens e serviços culturais e às novas formas de comunicação e informação, incluindo as tecnologias 
digitais. É importante, também, adequar e fortalecer o ensino de educação infantil nas áreas rurais, 
com a criação de creches rurais para crianças de 0 - 5 anos.
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188. Preparar as gerações futuras para o “Brasil rural que queremos” significa ampliar e qualificar os 
processos educacionais rurais. A construção e implementação de uma política de Educação do 
Campo é um marco inovador, que se afirma a partir do reconhecimento do direito dos povos do 
campo a uma educação diferenciada. Para a estruturação desta nova abordagem, deve-se garantir 
o acesso às diversas etapas e modalidades da educação de forma contextualizada e com qualidade, 
assegurando a educação infantil, ampliando as experiências de alfabetização no meio rural e 
fortalecendo a rede pública de educação básica e profissionalizante, com a construção de novas 
escolas e a recuperação das estruturas já existentes, adequando-as à realidade da agricultura 
familiar, camponesa, povos e comunidades tradicionais, com transporte escolar de qualidade 
e recuperação de vias de acesso às escolas, orientadas pelos princípios e diretrizes da Educação 
do Campo. Por fim, torna-se necessário, também, ampliar o alcance do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera) para todo o público da agricultura familiar e camponesa, 
incorporando os Ceffas nesse programa. 

189. Um ensino qualificado exige a reformulação curricular com a efetiva participação da sociedade 
na construção de projetos político-pedagógicos que valorizem a vida no campo e a realidade e 
diversidade cultural regional, além de incorporar temas transversais (desenvolvimento sustentável, 
agroecologia, cooperativismo e economia solidária, gênero, etnia, associativismo, soberania e 
segurança alimentar e nutricional, consumo consciente, direito à saúde e consciência sanitária) e 
a obrigatoriedade da inclusão nas escolas públicas e privadas do ensino da história da África e dos 
afro-descendentes e da cultura indígena (conforme Lei nº 11.645/03). 

190. Além disso, também são fatores determinantes para a qualidade da Educação do Campo: a formação 
inicial e continuada de profissionais, garantindo concurso público e assessoria pedagógica específica 
com dedicação exclusiva, a ampliação das escolas técnicas e profissionalizantes, o acesso ao ensino 
superior, o apoio às escolas da pedagogia de alternância, o aumento de bibliotecas e laboratórios, 
a oferta de cursos a distância e a inclusão digital. Deve-se, ainda, garantir a preservação das 
escolas desativadas e construídas com dinheiro público a fim de que possam ser utilizadas para a 
implantação de propostas e iniciativas para o meio rural aprovadas nesta Conferência. Importante 
garantir que as Escolas Famílias Agrícolas, Ceffas e outras iniciativas da sociedade civil sejam 
reconhecidas e apoiadas no âmbito federal, garantindo a autonomia e gestão democrática, 
servindo de modelo para a educação no e do campo e parâmetro de orientação técnica para a 
agricultura familiar e camponesa.

191. Sendo a educação um direito garantido na Constituição, o Estado brasileiro deve assumir os custos 
dos Ceffas (EFAS, CFR, ECORS) e outras iniciativas de Educação do Campo da sociedade civil sem 
fins lucrativos, respeitando o princípio da gestão comunitária, estabelecendo um marco legal por 
meio de um projeto de lei encaminhado via MDA, voltado para a juventude da produção agrícola 
familiar e camponesa que comprove finalidade não lucrativa e que tenham no mínimo 3 anos de 
experiência e sejam credenciadas como instituição de ATER.

192. O “Brasil rural que queremos” deve assegurar o direito dos(as) agricultores(as) familiares e 
camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais ao sistema de ensino regular e à 
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educação continuada, por meio da elaboração e implementação de programas educacionais 
específicos às suas realidades, garantindo a educação de jovens e adultos e investindo na 
formação de profissionais qualificados e na produção e distribuição gratuita de materiais didáticos 
contextualizados localmente e que atendam a objetivos étnico-raciais. É importante assegurar a 
criação de plano de carreira, cargos e salários específicos para os profissionais de educação que 
trabalham nas escolas do campo, estimulando sua permanência com benefícios de moradia no 
pátio da escola com remuneração adicional para realizar a segurança.

193. Deve-se também adequar, implantar, garantir, incentivar e fortalecer políticas públicas que 
contemplem: pesquisa e orientação adequada aos agricultores(as) familiares, camponeses(as), 
povos indígenas e comunidades tradicionais na utilização de modelos alternativos para a produção 
de energia limpa; infra-estrutura necessária ao saneamento básico; transporte público e escolar 
apropriado à Educação do Campo considerando as especificidades de cada comunidade rural com 
respeito à legislação vigente; ensino de educação infantil nas áreas rurais, gerando condições de 
acesso às crianças na faixa etária de 0 - 5 anos, aliadas com ações de autonomia e reconhecimento do 
trabalho produtivo e reprodutivo desempenhado pelas mulheres no meio rural; a realização de cursos 
superiores públicos, gratuitos, específicos e de qualidade voltados para a realidade do campo.

194. As manifestações culturais populares são um dos exemplos da diversidade e da riqueza do rural 
brasileiro. A cultura tradicional e popular constrói a identidade de um povo que, nas suas diferenças, 
se reconhece brasileiro. A reconstrução dessas trajetórias sociais de afirmação do conjunto das 
populações rurais como sujeitos construtores do Brasil exige a criação e o fortalecimento de 
políticas públicas que resgatem a memória social e promovam a recuperação do patrimônio 
paisagístico, material e imaterial e que estruturem experiências e espaços culturais de fruição, 
produção e intercâmbio da diversidade dos conhecimentos, saberes e manifestações populares. 

195. A ampliação do acesso à cultura e aos meios de informação e comunicação é outro desafio para 
a construção do “Brasil rural que queremos”. Tendo em vista a capilaridade das rádios e TVs 
comunitárias, sua democratização, desburocratização e revisão da legislação em relação à área de 
abrangência, são medidas fundamentais para superar o cenário excludente nas áreas rurais. São 
importantes também o sistema de concessão de canais, o acesso aos sinais de TVs públicas e locais, 
o estímulo à mídia impressa e novas mídias e a ampliação da infra-estrutura de telefonia rural.

196. A promoção da cultura e da inclusão digital por meio de “postos digitais comunitários” 
disponibilizados em locais como centros comunitários, igrejas, escolas, associações, colônias de 
pescadores, assentamentos rurais, comunidades quilombolas e indígenas, sindicatos e cooperativas 
deve ser garantida com a instalação de torres repetidoras, habilitação de provedores públicos e 
priorização do sistema de banda larga para acesso à internet nas áreas rurais.

197. A articulação em todas as esferas do poder público e da sociedade civil para atuação conjunta em 
campanhas sociais é outro ponto que merece destaque. A realização e veiculação de campanhas 
de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, o combate à violência doméstica, à erradicação do 
trabalho escravo e infantil, à prática de abuso e exploração sexual, à prostituição infantil, às DSTs/HIV, 
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à gravidez na adolescência e a qualquer tipo de violência física ou psicológica são ações fundamentais, 
aliadas à punição severa aos infratores, além de campanhas informativas que valorizem o modo de 
vida rural, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e tradicionais. 

198. Garantir políticas públicas que assegurem a ampliação do direito à cultura, ao esporte e ao lazer é outro 
aspecto relevante e necessário que contribui para a permanência das famílias no meio rural. Também 
são necessários investimentos para construção de áreas esportivas, de cultura, de lazer e praças, junto 
com a contratação de pessoal qualificado que estimule e busque desenvolver as potencialidades 
culturais e esportivas dos territórios, terras indígenas e territórios tradicionais. Esses são importantes 
mecanismos de ampliação da sociabilidade e de valorização de identidades locais.

199. Diferentes formas de violência estão presentes no meio rural brasileiro. Inúmeras pessoas, 
especialmente lideranças rurais, quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais 
vivenciam situações de conflitos pela terra, água e florestas. Por isso, são demandadas do Estado 
medidas que garantam a extensão da segurança pública às áreas rurais; o aparelhamento, a 
capacitação e a ampliação do efetivo permanente das polícias militar e civil; a criação de Varas 
Agrárias e delegacias especializadas; a formação de agentes de segurança comunitários; a 
implantação e intensificação de ações de proteção social e da justiça itinerante; iniciativas estas 
que precisam ser reforçadas com a aplicação da legislação vigente. No caso das terras e questões 
indígenas, estas deverão ser atendidas pela polícia e pela Justiça Federal.

200. As violências praticadas no meio rural contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência e população GLBTT demonstram a necessidade de reconstrução e efetivação do sistema 
jurídico e de segurança pública, no qual as próprias comunidades exerçam papel protagonista 
na busca de seus direitos, bem como o acompanhamento da efetiva aplicação da Lei Maria da 
Penha. Com relação às violências praticadas contra as mulheres rurais (seja ela sexual, psicológica 
ou física), estas são resultantes do poder diferenciado entre homens e mulheres, e sequer foram 
diagnosticados pelo Estado brasileiro. É necessário que o poder público efetive políticas públicas 
de prevenção e assistência às mulheres vítimas, por meio de segurança pública, ações educativas e 
oferta de serviços especializados.

eiXo TemÁTico 4

ParTiciPação PoLÍTica e orGanização sociaL

201. O Brasil rural é uma diversidade de espaços que precisa avançar rumo à democracia participativa, 
tendo como um dos seus pilares o fortalecimento das organizações sociais. A ampliação da presença 
do Estado nos territórios rurais não deve significar a imposição de uma visão centralizada sobre a 
diversidade das diferentes realidades. As experiências de relação entre Estado e sociedade, em 
especial com a diversidade de atores existentes no Brasil rural, precisam estar mais bem articuladas 
e contar com a participação política das classes populares, garantindo a igualdade de gênero, raça 
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e etnia no sentido de que as visões nacional, estadual, municipal e territorial possam construir 
uma agenda pactuada que transforme em prioridade de ação o controle social permanente sobre 
as políticas públicas, por meio de mecanismos eficientes de gestão social e de acompanhamento 
de seus resultados.

202. Um projeto que promova a igualdade e eqüidade social, cultural, econômica, de gênero, geração, 
raça e etnia, não pode prescindir da participação efetiva do Estado e da sociedade civil. No que 
se refere ao Estado, este deverá recuperar e manter estruturas adequadas e instituições públicas 
fortes e capazes de enfrentar os desafios e problemas identificados nos territórios, nas regiões ainda 
não territorializadas, com presença de povos indígenas e comunidades tradicionais, nos estados e 
nos municípios. Para tanto, é necessário que todas as ações sejam democráticas e transparentes, 
especialmente quanto ao uso de recursos públicos. 

203. O envolvimento da sociedade civil passa pela identificação, avaliação e busca de soluções dos 
problemas nacionais e regionais, o que implica estabelecer compromissos que garantam sua 
efetiva participação, de modo a democratizar as políticas públicas, especialmente as de natureza 
estrutural e social. Para tanto, são necessários programas de capacitação em elaboração de 
projetos para captação de recursos, realização de convênios e prestação de contas; capacitação 
em gestão pública e a inclusão das organizações da agricultura familiar e camponesa, mulheres, 
jovens, idosos, povos indígenas e comunidades tradicionais na definição, implementação e 
avaliação dessas políticas, bem como a redefinição do papel e funcionamento dos diferentes 
órgãos colegiados, com a adoção de instrumentos que promovam uma participação efetiva desta 
diversidade de atores sociais nos diversos espaços de poder.

204. As normas que regem as relações entre Governo Federal e as organizações da sociedade civil (ONGs 
e movimentos sociais) baseados no Decreto nº 6.170 e regulamentadas pela Portaria Interministerial 
nº 127, estão inviabilizando o trabalho de ATER, capacitação e formação. Faz-se necessário e urgente 
a negociação com a sociedade civil de um novo marco legal que viabilize o trabalho eficiente e efetivo 
junto aos agricultores(as) familiares e camponeses(as). Ao manterem-se estas regras, os serviços 
inestimáveis e inovadores oferecidos pela sociedade civil se perderão e isto representará um grande 
retrocesso nas formas de participação democráticas que vêm sendo construídas há anos.

205. A construção, desenvolvimento e consolidação do “Brasil rural que queremos” passa também pela 
estruturação de novas institucionalidades e reestruturação das existentes, tanto nas esferas estatal 
como não-estatal, por meio de medidas que:

205.a) modifiquem vários aspectos de ordem legal e/ou de caráter normativo, especialmente aqueles 
ligados à obtenção de terras para a reforma agrária e à garantia do direito à terra dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais; avaliem a fração mínima de parcelamento; estabeleçam 
limite máximo para a propriedade; alterem o Código Civil quanto ao direito de herança para 
assegurar a sucessão da propriedade na agricultura familiar e camponesa, para os filhos e 
filhas que permanecerem na propriedade tirando seu sustento da unidade produtiva; atualizem 
as legislações ambiental, sanitária e tributária específicas para a agroindústria familiar e 
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empreendimentos familiares rurais e da economia solidária; regulamentem a Lei da Agricultura 
Familiar (11.326/2006); reformulem a Lei nº 1.166/71, que trata dos módulos fiscais; criem uma 
lei que estenda às entidades públicas de assistência técnica e extensão rural a prerrogativa de fazer 
licenciamento ambiental; redistribuam os recursos que são repassados para a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), para 
organizações da agricultura familiar e camponesa; criem um marco legal adequado à atuação das 
entidades da sociedade civil como parceiras no processo de desenvolvimento rural sustentável e 
solidário, incluindo a gestão de consórcios e de fundos públicos e privados (fundos de aval); e a 
desburocratização e democratização do crédito, sobretudo para facilitar o acesso das mulheres e 
dos jovens. Essas modificações devem se estender, também, à adequação e desburocratização das 
instituições que atuam no meio rural;

205.b) estimulem a participação, adequem a composição e o funcionamento dos órgãos colegiados – 
municipais, estaduais, federais e territoriais – com o objetivo de: ampliar sua autonomia; garantir 
seu caráter deliberativo; a eleição direta de seus membros; a presença de atores ligados aos 
mercados;  qualificação dos gestores sociais; promover a articulação com outros conselhos setoriais; 
fortalecer a participação dos governos; melhorar a representatividade (especialmente dos grupos 
sociais excluídos destes espaços); e impedir a ingerência de prefeitos em conselhos municipais;

205.c) fortaleçam as articulações entre os níveis federal, estadual, territorial e municipal, visando ampliar 
os princípios da intersetorialidade e da complementaridade, tanto no caso das políticas públicas 
quanto nos órgãos colegiados gestores destas políticas, a partir de decisões tomadas no âmbito de 
Planos Municipais, Territoriais e Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário;

205.d) implantem, estruturem e fortaleçam redes institucionais de caráter territorial, municipal, estadual e 
federal, respeitando-se as especificidades regionais e envolvendo instituições governamentais e da 
sociedade civil organizada, especificamente nos aspectos ligados à educação, saúde, regularização 
fundiária, meio ambiente, ciência e tecnologia, agroecologia, assistência técnica e extensão 
rural, agregação de valor, comercialização, pesquisa participativa, certificação participativa dos 
produtos da agricultura familiar e da economia solidária, turismo rural, capacitação e qualificação 
profissional, fiscalização e controle específico da agroindústria familiar;

205.e) qualifiquem e requalifiquem, de forma ampla e continuada, as instituições que elaboram e 
implementam as políticas públicas, com vista à aplicação dos princípios, diretrizes e ações de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário emanadas da I CNDRSS. Esta requalificação deverá 
envolver a capacitação dos quadros técnicos e auxiliares, dirigentes e gestores, a estruturação, 
reestruturação e fortalecimento dos órgãos governamentais e das entidades da sociedade civil 
organizada, por meio de políticas condizentes com a realidade rural, com as questões de gênero, 
raça e etnia e com o processo de organização social;

205.f) no caso específico da assistência técnica e extensão rural, sugere-se a contratação de profissionais 
da área social (ciências humanas) na mesma proporção em que são contratados os da área técnica 
(ciências agrárias), para que os dois, em conjunto, possam prestar uma assistência efetiva às famílias 
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dos agricultores(as) familiares e camponeses(as) em seus diversos aspectos: econômico, político, social, 
cultural e outros;

205.g) garantam aos Conselhos de Desenvolvimento Rural Municipais, Estaduais e Territoriais e ao Condraf: 
autonomia; composição com 2/3 (dois terços) da sociedade civil e 1/3 (um terço) do poder público; 
diversidade na sua composição (priorizando representantes da agricultura familiar e camponesa); 
gestões e administrações realizadas por meio de rodízio entre governo e sociedade civil; além de 
terem asseguradas condições financeiras, de estrutura e logística para que todos possam participar 
das reuniões e estabelecimento de uma agenda adequada de reuniões que viabilize a participação 
dos(as) representantes da sociedade civil;

205.h) a igualdade de gênero é condição fundamental para a concretização do desenvolvimento. 
Recomenda-se a composição desses espaços de forma paritária, obrigando-se no mínimo a 
presença de 30% de mulheres;

205.i) garantam à sociedade civil organizada e aos movimentos sociais rurais, representados nos conselhos 
acima mencionados condições de participação nos processos de gestão e controle social, realizando 
capacitações sobre o papel essencial de conselheiros(as) na proposição, elaboração, execução, 
monitoramento e avaliação de políticas públicas;

205.j) criem e estruturem o fórum dos secretários-executivos dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CEDRS), sendo elo entre a União, os estados, os territórios, municípios e sociedade 
civil, com apoio material e financeiro do MDA em parceria com os estados, para a manutenção e 
custeio das secretarias-executivas.

206. As diferentes formas organizativas rurais é outro aspecto crucial na implantação do projeto de 
“Brasil rural que queremos”. Para tanto, é necessário:

206.a) criar mecanismos para incentivar o associativismo e o cooperativismo de orientação solidária com 
apoio do Estado em seus diversos níveis, objetivando o fortalecimento do crédito, da produção, 
gestão, industrialização e comercialização dos produtos da agricultura familiar e camponesa e da 
economia solidária; 

206.b) estimular, fortalecer e expandir a prática do cooperativismo e associativismo entre as organizações 
sociais, visando estabelecer formas diretas de comercialização da produção em todos os mercados, 
com fomento à criação de novos espaços e formas de articulação e organização coletiva, tais como: 
bases de serviços, centrais cooperativas, Sistemas Estaduais de Comercialização de Produtos da 
Agricultura Familiar e Camponesa e Economia Solidária (Secafes), entre outras. Paralelamente, criar 
um selo de identificação dos produtos da agricultura familiar e camponesa, dos povos indígenas, 
comunidades tradicionais e da economia solidária, considerando que estes devem ser tratados de 
maneira diferente, comparativamente ao agronegócio; 

206.c) a criação de projetos, construção e reforma de mercados dos agricultores(as) familiares e 
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camponeses(as), povos indígenas e comunidades tradicionais (Decreto nº 6.040/2007) e a 
reestruturação das feiras livres de todo o país. Tal ação tem impacto imediato no escoamento 
da produção agrícola das famílias acima citadas. Esta ação trata apenas de ações voltadas para a 
agricultura familiar e camponesa, povos indígenas e comunidades tradicionais;

206.d) elaborar com a participação da sociedade civil organizada uma nova Lei Geral do Cooperativismo que 
garanta a liberdade de constituição, de associação, a autonomia e a pluralidade para as sociedades 
cooperativas, princípios já garantidos na Constituição Federal de 1988, com um marco legal capaz 
de viabilizar as cooperativas de agricultura familiar e camponesa e de economia solidária; 

206.e) criar, estruturar e manter o Conselho Nacional de Cooperativismo e Associativismo, com 
representação de 1/3 do poder público e 2/3 das sociedades cooperativas e associativas, 
transformando este Conselho em um espaço de formulação, negociação, pactuação e articulação 
de políticas públicas. Paralelamente, viabilizar a criação de conselhos semelhantes no âmbito das 
unidades da Federação; 

206.f) estimular a participação e mobilização da população rural, por meio: da qualificação e da formação 
profissional; da formação para a autogestão no cooperativismo e associativismo solidário; do acesso 
democrático e transparente aos recursos do Senar, Departamento Nacional de Cooperativismo 
(Denacoop/MAPA), entre outros; do fomento à criação de novos espaços de articulação e organização 
coletiva (centrais cooperativas e associativas, fóruns, redes, cadeias de produção, comercialização 
e consumo solidários, centros públicos de economia solidária) garantindo as questões de gênero; e 
de ações para redução dos impactos negativos do cultivo de fumo e outras monoculturas; 

206.g) estabelecer mecanismos tributários e fiscais que garantam tratamento diferenciado para as 
cooperativas e associações da agricultura familiar e camponesa e de economia solidária, incluindo 
a não incidência tributária para o Ato Cooperativo;

206.h) realizar o censo do associativismo e cooperativismo no Brasil para subsidiar a formulação de 
políticas de fortalecimento das identidades e práticas das organizações solidárias no contexto 
da agricultura familiar e camponesa, da economia solidária, dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais, a exemplo do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), além de organizar 
e divulgar massivamente um diagnóstico das organizações associativas e cooperativas solidárias 
apresentando seus avanços e desafios;

206.i) criar mecanismos para estimular o associativismo e cooperativismo solidários, capazes de propor 
alternativas ao modelo cooperativo do agronegócio e de promover a inclusão da sociedade civil 
num projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário. É necessário garantir a representação 
do cooperativismo solidário e ampliar a participação do governo;

206.j) criar uma lei específica para as agroindústrias familiares e o turismo rural, visando desburocratizá-las e 
desonerá-las dos diferentes tipos de impostos e demais contribuições, além de promover alterações 
na legislação tributária, sanitária, ambiental e previdenciária, garantindo a condição de segurado 
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especial, no caso específico dos empreendimentos coletivos. Nesse contexto, deve-se garantir sempre 
a inocuidade dos alimentos, os interesses dos(as) consumidores(as) e a proteção do meio ambiente. 

207. Exigir o comprometimento do Poder Legislativo sobre questões e temas específicos da agricultura 
familiar e camponesa e economia solidária, de modo a estimular a criação, em todas as unidades 
da Federação, de frentes parlamentares de defesa política destes setores. 

208. Criar um Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (FDRS) com dotação específica 
e percentual de 15% do Fundo de Participação Municipal já existente, e que estes recursos sejam 
agregados aos valores atuais do orçamento do Governo Federal. Destes recursos, deverá ser 
repassado um valor de 0,5% para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRS) para criar um fundo para gerir estes recursos. Esses recursos só serão recebidos pelas 
prefeituras após adequação conforme as seguintes exigências: 1) criação ou organização de 
uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com secretário, assessores de 
elaboração de projetos, serviços sociais, técnicos agrícolas e outros; e 2) para aplicação destes 
recursos, será necessário que o CMDRS aprove em assembléia as prioridades do plano municipal 
elaborado nas comunidades.

209. Realizar uma reforma tributária distributiva que considere a produção e leve em conta o custo em 
infra-estrutura pública municipal necessária à produção de matérias-primas para as agroindústrias 
e os processos finais de transformação e comercialização, considerando as necessidades de maior 
investimento humano e econômico na produção primária, pois o atual sistema tributário privilegia 
os municípios no processo final.

210. Que o poder judiciário realize investigação minuciosa sobre a atuação dos candidatos políticos 
eleitos dos poderes executivo e legislativos municipais, estaduais e federais e proíbam as 
candidaturas dos que tiverem indícios de irregularidades.

211. Construir o “Brasil rural que queremos” passa por um compromisso pactuado entre União, estados, 
municípios, territórios e a sociedade civil, estabelecendo uma relação federativa ajustada ao 
objetivo estratégico de superar as desigualdades sociais e regionais, afirmando e valorizando as 
diversas expressões culturais brasileiras. Planejar coletivamente, prover recursos e criar espaços de 
participação política igualitária entre mulheres, homens e jovens, numa perspectiva de construção 
para que as comunidades rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais contribuam no 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas é o grande desafio. 
Executar as políticas de forma articulada, participativa e complementar às diferentes ações deve 
ser o compromisso ético do poder público nas suas diferentes esferas de atuação.

212. Neste sentido, a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário deve fazer parte 
da agenda das entidades da sociedade civil e das diferentes esferas do poder público. Da mesma 
forma, os avanços conquistados recentemente em diversas políticas públicas, principalmente a 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, objeto do Decreto nº 6.047, precisam ser 
consolidados nas estruturas do Governo Federal, bem como dos governos estaduais e municipais.
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213. Tal projeto tem diferentes interpretações por parte dos atores sociais. Esta é a riqueza do Brasil 
rural. Cabe ao Estado e à sociedade brasileira reconhecer a pluralidade das representações rurais e 
suas diferentes visões, apoio e estratégias dentro do marco democrático e constitucional. Assim, a 
dinâmica Estado-sociedade no Brasil rural passa pelo reconhecimento de todas as instâncias que 
atuam efetivamente na execução deste projeto e pela legitimidade dos atores que visam a um 
desenvolvimento rural sustentável e solidário, um “Brasil Rural com Gente”.
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M O ç Õ E S  A P R O V A D A S7.
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moçÕes aProvaDas

Foram aprovadas onze moções na Plenária do dia 28/06/08, descritas a seguir.

MOÇÃO 1

Nós, abaixo-assinados delegados e delegadas da I CNDRSS, reivindicamos ao MDA/Condraf que 
disponibilize em sua página da internet os conteúdos filmados deste evento para que possamos 
baixar e editar em DVDs e, assim, produzir materiais de formação e/ou para uso em reuniões nas 
comunidades e entidades que representamos e afins, num prazo de trinta dias, por conta dos 
conteúdos serem conjunturais. 

MOÇÃO 2

Reconhecendo o papel e a importante demanda da juventude do campo que representa um 
universo de mais de cinco milhões de jovens, o governo Lula, no seu primeiro mandato, criou, por 
meio do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, uma coordenação especial de juventude 
dentro da Secretaria de Reordenamento Agrário –SRA, constituída para ser a interlocutora da 
juventude do campo dentro do governo, pautando as grandes bandeiras de luta, as propostas de 
políticas públicas, além das demandas e anseios do segmento juvenil.

Tivemos muitos avanços durante esta coordenação, no diálogo e proposição com o governo, a 
partir da implementação do Nossa Primeira Terra, Pronaf Jovem, Consórcio Social da Juventude 
Rural e demais processos, bem como o fortalecimento da organização política da juventude.

No entanto, atualmente estamos invisíveis frente ao Governo Federal, pois não temos a quem nos 
reportar quando cobramos pela avaliação, reestruturação e adequação das políticas já existentes à 
realidade do jovem e que esbarram na burocracia, na falta de prioridade do poder público das três 
esferas federativas, enfim, no descaso com a problemática da juventude do campo.

Por isso, nós, delegados e delegadas da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, salientamos a importância da juventude para o desenvolvimento rural 
sustentável e solidário e que só teremos um “Brasil Rural com Gente” se efetivamente valorizarmos 
os jovens, promovendo condições para a permanência destes no campo, com educação, renda, 
saúde, cultura, lazer e dignidade. Portanto, solicitamos o empenho do Governo Federal, através 
do Ministério de Desenvolvimento Agrário, e a restituição da referida coordenação especial de 
juventude, delegando e atribuindo a esta última autonomia e recursos financeiros, humanos e 
físicos, para debater, propor e elaborar junto aos movimentos sociais e/ou juvenis, políticas públicas 
e programas que embasem  e estruturem as condições para a permanência do jovem no campo. 
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 MOÇÃO 3

Nós, delegados e delegadas participantes da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável Rural Sustentável e Solidário, vimos, por meio desta, REPUDIAR a suspensão das linhas 
de crédito do Pronaf e do Incra (apoio e habitação) nos projetos de assentamento do estado de 
Roraima, devido aos PAS não serem regularizados ambientalmente nos órgãos competentes, 
causando indignação nos agricultores familiares do estado.

MOÇÃO 4

As(os) delegadas(os) do estado do Maranhão, presentes na I Conferência Nacional do 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, “Por um Brasil com Gente”, vêm, através deste 
instrumento participativo, solicitar o apoio dos(as) demais delegado(as) ao Projeto de Lei nº 
231/2007, em tramitação na Câmara Federal, que trata do livre acesso aos babaçuais existentes nos 
estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, onde 300 mil pessoas vivem do extrativismo desta 
cultura nativa. Este PL é vital para a preservação dos 18.000.000 hectares da floresta de babaçu 
que passa por um processo de devastação extensiva por parte dos latifundiários e do agronegócio. 
O babaçu é um dos meios de complementação da renda familiar, quando não é o único meio de 
sustentação das famílias desta região.

MOÇÃO 5

Os movimentos sociais e organizações civis do estado do Rio de Janeiro vêm denunciar e cobrar 
providências para o fim dos impactos provocados por projetos de empreendimentos industriais, 
financiados pelo BNDES, como o da Aracruz Celulose, do etanol, do latifúndio e agrotóxicos. Com o 
financiamento de 1 bilhão de reais para a instalação da Aracruz em terras fluminenses, a instalação 
da empresa se dá em terras destinadas à agricultura familiar e à reforma agrária. Nos estados 
do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Tocantins avançam 
“desertos verdes” representados pelas florestas de eucalipto, deixando as terras improdutivas, 
gerando um impacto socioambiental sem precedentes; e agora querem fazer o mesmo no estado 
do Rio de Janeiro. No último dia 26 de março de 2008, organizações e movimentos sociais do estado 
do Rio de Janeiro realizaram um ato público em frente ao BNDES, ocasião em que encaminharam 
um conjunto de propostas para reverter o atual financiamento ao setor contra o “DESERTO VERDE”.

A monocultura do eucalipto, da cana-de-açúcar e outras só servem para aumentar a pobreza, pois 
absorvem pouca mão-de-obra no campo, trazem exclusão social, a contaminação dos solos, das 
águas e dos trabalhadores com agrotóxicos. O BNDES se apresenta, assim, como co-responsável 
pelos impactos gerados pelo setor, não apenas o financia como também é sócio, através de 
participação acionária. Estamos absolutamente conscientes da necessidade de alterações 
nos rumos do desenvolvimento adotados pelo governo brasileiro, ancorado hoje nas grandes 
monoculturas, no agronegócio e na produção de insumos semi-elaborados para exportação. 
Vamos reverter esta situação! Esta é uma luta de todos. Onde estão os direitos dos agricultores 
familiares e camponeses? São eles que produzem os nossos alimentos e que estão cada vez mais 
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encurralados. Estamos preocupados, pois em um futuro bem próximo estaremos comendo folha 
de eucalipto e chupando cana. 

Em razão disso, as organizações e os movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro exigem do 
BNDES uma radical e profunda reorientação de sua política operacional em favor do financiamento 
de um desenvolvimento voltado para a desconcentração de riquezas e socializando os recursos 
especialmente para a produção familiar e camponesa. Ao mesmo tempo, exigimos que o BNDES 
não financie os investimentos da empresa Aracruz Celulose e de outras empresas geradoras de 
impactos socioambientais e outros. Manifestamos aqui, na I CNDRSS, o nosso apoio e reiteramos 
o nosso compromisso em favor de um desenvolvimento socioeconômico para todos, acabando de 
vez com a desigualdade neste país, pois: SOMOS TODOS BRASILEIROS, QUEREMOS ARROZ E FEIJãO, 
EUCALIPTO NãO.

MOÇÃO 6

Nós, delegados(as) da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, 
manifestamos apoio à Proposta de Emenda Constitucional nº 138, denominada “PEC da Juventude”, 
que insere no Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal de 1988 a denominação “Da família, 
da Criança, do Adolescente, do JOVEM e do Idoso”.

MOÇÃO 7

Nós, delegados da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, 
abaixo-assinados, considerando que o “Brasil rural que queremos” não comporta nenhum tipo de 
discriminação e exclusão, reivindicamos que a Previdência Social e a Funai atuem, conjuntamente, 
para garantir que os povos indígenas tenham acesso facilitado ao seu direito de aposentadoria, 
na condição de segurado especial, e benefícios que promovam a capacitação dos peritos do INSS 
quanto à legislação que ampara esse direito, bem como a informação e capacitação dos povos 
indígenas sobre os seus direitos previdenciários e trabalhistas.  

MOÇÃO 8

Nós, representantes das organizações sociais e do poder público, presentes na I Conferência 
Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário “Por um Brasil com Gente”, vimos, 
através deste instrumento, solicitar o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 
para que reivindique dos governadores o pagamento de uma remuneração digna que respeite os 
pisos das categorias profissionais previstos em lei, estendendo-se a todos os agentes de assistência 
técnica e extensão rural – ATER.

A atual situação em que se encontra na maioria dos estados brasileiros, os baixos salários dos 
agentes de ATER (profissionais da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER pública, de nível 
médio e superior), inviabilizam a execução de políticas públicas relativas à ATER e à pesquisa, 
para que se promova o desenvolvimento rural no país. Este desenvolvimento se dará somente 
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com uma condição digna de vida dos trabalhadores dos serviços de ATER pública, que são um dos 
responsáveis diretos pelo desenvolvimento rural sustentável e pela melhoria da qualidade de vida 
das pessoas que vivem e trabalham no campo.

Queremos uma assistência técnica e extensão rural – ATER pública e pesquisas fortalecidas, para 
que possam impulsionar as demandas das agricultoras e dos agricultores familiares, contribuindo 
com os padrões de exigência de uma sociedade contemporânea; promovendo a igualdade, a 
solidariedade, a sustentabilidade, a segurança alimentar e nutricional, a justiça social, seguindo 
as orientações da Política Nacional de ATER – PNATER.

MOÇÃO 9

Nós, os participantes da I Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, 
solicitamos ao Governo Federal o incentivo à construção de microdestilarias para os agricultores 
familiares, com logística de distribuição e comercialização específicas; como meio de promoção e 
inclusão dos agricultores familiares num processo de desenvolvimento rural sustentável e solidário 
para o país. A produção de etanol no país permanece concentrada nas mãos de grandes usineiros, 
acarretando imposição de preços, exclusão social, migrações sazonais com trabalhos sub-humanos 
e danos ambientais. É urgente a mudança na matriz energética. No caso do etanol, que seja na 
lógica das microdestilarias, pois fortalece a produção de carne e leite na agricultura familiar, além 
de adubação orgânica para as outras culturas.

MOÇÃO 10

Os delegados e delegadas presentes à I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, discutindo os efeitos da Resolução nº 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, 
do Banco Central do Brasil, que irá paralisar as concessões de crédito para os(as) agricultores(as)/
produtores(as) familiares rurais da região amazônica, a partir de 1º de Julho de 2008, aprovam a 
seguinte Moção:

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, considera agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural o que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 
os requisitos de deter área até 4 (quatro) módulos fiscais, utilizar predominantemente mão-de-
obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento e dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família;

CONSIDERANDO que o crédito é um dos principais instrumentos para que a Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais possam atingir seus objetivos;

CONSIDERANDO que a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, 
exige que: “a partir de 1º de maio de 2008 a concessão de crédito rural ao amparo de recursos de 
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qualquer fonte para atividades agropecuárias nos municípios que integram o bioma Amazônia” 
seja condicionada à apresentação, pelos interessados, do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
– CCIR;

CONSIDERANDO que, no caso dos imóveis rurais com área inferior ou igual a 100 (cem) hectares, a 
responsabilidade de elaborar a planta e memorial descritivo georreferenciado é do poder público 
e que este prazo só irá esgotar em 2010, conforme determina o artigo 1º do Decreto nº 5.570, de 
31 de outubro de 2005, que dá nova redação ao previsto no art. 10, inciso IV do Decreto nº 4.449, 
de 30 de outubro de 2002;

CONSIDERANDO que o art. 8º da Instrução Normativa Incra nº 45, de 26 de maio de 2008, que fixa 
os procedimentos para legitimação de posses em áreas de até 100 (cem) hectares localizados em 
terras públicas rurais da União, reitera que o levantamento, cadastramento e o georreferenciamento 
das ocupações na gleba em procedimento de legitimação são de atribuição das Superintendências 
Regionais do Incra;

RESOLVEM solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao Incra que reveja o disposto no 
inciso I do art. 1º da Portaria Conjunta nº 10/2004, retirando a expressão: “independente da sua 
dimensão”, substituindo-a por: “área superior a 100 (cem) hectares”.

MOÇÃO 11

PELA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Os quilombolas do Brasil estão sofrendo intensos ataques veiculados por alguns setores da 
imprensa e por alguns parlamentares que questionam a legitimidade de seus direitos e sua luta, 
tentando destruir os instrumentos legais que garantem a efetivação dos direitos quilombolas.

Diante do exposto, os delegados e delegadas da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário vêm de público:

•	 reafirmar	que	a	Convenção	nº	169	da	OIT	aplica-se	às	comunidades	quilombolas;
•	 exigir	a	imediata	aprovação	do	Estatuto	da	Igualdade	Racial,	conforme	a	redação	aprovada	no	

Senado Federal;
•	 defender	a	constitucionalidade	do	Decreto	nº	4.887/2003;
•	 conclamar	 os	 deputados	 e	 senadores	 a	 rejeitarem	 o	 Projeto	 de	 Decreto	 Legislativo	 nº	

44/2007, do Deputado Valdir Collato (PMDB-SC), e a Ação de Inconstitucionalidade (PFL atual 
Democratas – DEM) contra o Decreto nº 4.887/2003;

•	 exigir	que	o	Governo	Federal,	na	possível	mudança	da	IN	20/2005	–	Incra,	acate	as	propostas	
apresentadas pelos quilombolas na Consulta Pública realizada em abril de 2008;

•	 manifestar	 nossa	 solidariedade	 aos	 homens	 e	mulheres	 quilombolas,	 especialmente	 nesse	
momento em que são vítimas de ataques discriminatórios e injustamente acusados de levar o 
conflito para o campo.
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O U T R A S  I N F O R M A ç Õ E S8.
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ouTras informaçÕes

SOBRE OS MATERIAIS PROMOCIONAIS

A partir de matérias-primas encontradas nos biomas, como lã, palha de milho, fibra de caroá, 
barro, borracha e algodão, as mulheres que integram os grupos criaram acessórios que podem ser 
usados em bolsas, roupas e em outros lugares que a imaginação permitir. Os acessórios vieram de 
grupos de cada ponto do país. Essa produção contou com a participação de grupos de artesãs rurais, 
como Lã Pura (RS), Reflorescer e Palha Dourada (DF), Conceição das Crioulas (PE), Cooperativa das 
Mulheres Costureiras e Artesãs de Manicoré (AM), Ciranda do Crochê (DF) e Projeto Café Igaraí (SP).  
A Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas (PE), por exemplo, produziu as cordas para 
os crachás de identificação, as bonequinhas de argila e os mandacarus das bolsas. Os cavalos com 
crina e flores em tamanho diminuto foram as contribuições do Lã Pura (RS). Já os peixes em couro 
vegetal saíram da Cooperativa das Mulheres Costureiras e Artesãs de Manicoré (AM).

SOBRE A CULTURA

Durante os quatro dias de evento, os participantes tiveram a oportunidade de entrar em contato 
com o trabalho do Quinteto Violado; do Grupo Mucu’Arte de Teatro, do Assentamento Mucuim; 
do Trio Harmonia; do Trio Os Maias; e de Miriam Hermeto e Ricardo Lima, com a aula-show “Um 
Dia me Contou, esse Andarilho....”. Conheceram ainda o São João do Sítio Trindade, um dos mais 
famosos de Pernambuco, promovido pela Prefeitura do Recife.

As celebrações e as lutas dos assentados do Ceará puderam ser conhecidas pelos participantes 
por meio da exposição “Uma Terra onde Correm o Leite e o Mel”, do fotógrafo gaúcho Leonardo 
Melgarejo.  Durante o evento houve, ainda, o lançamento de livros nos estandes do Condraf e do 
MDA. 

SOBRE O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTáVEL – 
CONDRAF

Organizador da I CNDRSS, o Condraf, conselho que integra a estrutura do MDA, vem se constituindo 
como espaço de proposição de diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas 
para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar, tanto em suas 
reuniões quanto em suas instâncias – comitês e grupos temáticos. Ele vem ampliando o debate 
com diferentes ministérios e órgãos governamentais envolvidos com políticas públicas vinculadas 
ou de interesse do desenvolvimento rural sustentável. Esse processo vem também propiciando 
a participação de atores sociais que usualmente estão ausentes de conselhos e que têm tido a 
oportunidade de manifestar seus posicionamentos sobre o desenvolvimento rural sustentável, 
passando a expressar a diversidade social e cultural do Brasil rural.
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Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas, Departamento de Comércio e Serviços.
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