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RESUMO:

Este trabalho tem como objetivo problematizar o modelo convencional de produção agropecuária no Brasil, fundamentado em bases tecnológicas disseminadas no mundo pela Revolução Verde. Através da exploração em
larga escala dos recursos naturais da erosão técnico-cultural de comunidades rurais, o modelo agroindustrial convencional exacerba a pauperização rural e enfraquece a agricultura familiar. Esse quadro vem sendo alvo
de críticas dos movimentos sociais do campo. A partir de uma perspectiva metodológica bibliográfica e documental, pretende-se investigar elementos da sociopolítica fundiária brasileira, modelos produtivos e políticas
públicas inovadoras direcionadas à construção de alternativas viáveis, de combate ao êxodo rural, de incentivo à reforma agrária, de segurança alimentar, preservação ambiental, resgate cultural e inclusão social.
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Abstract:

This paper aims to problematize the conventional model of agricultural production in Brazil, based on technological bases spread in the world by the Green Revolution. Through large-scale exploitation of natural resources
of technical and cultural erosion of rural communities, the conventional agribusiness model exacerbates rural impoverishment and undermines the family farm. This framework has been criticized by rural social
movements. From a methodological perspective bibliographic and documentary aims to investigate the Brazilian agrarian sociopolitical historicity, production models and innovative public policies aimed at building viable
alternatives to combat rural exodus to encourage agrarian reform, food safety, environmental preservation, rescue cultural and social inclusion.
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INTRODUÇÃO

“(...) a Política não nasceu do nada. Temos mais de 40 anos de trajetória valorizando os conhecimentos de agricultores e agricultoras. Trata-se de uma relação que envolve várias dimensões, não
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só o que está relacionado a mulheres e homens, mas à terra, ao meio ambiente, à água, às sementes, às árvores, entre outros fatores. Tudo isso é a essência da agroecologia” (Depoimento de
Alexandre Henrique Pires, representante da Articulação, Seminário Brasileiro).

“Seu moço anote aí no seu caderno o seguinte: aqui a gente é esquecido, excluído. Ninguém tem dó da gente. A gente é pobre, mas é gente, tem o mesmo direito que os outros” (Depoimento de
dona Maria Costa, agricultora da comunidade Lagoinha, do município São José de Piranhas, no sertão da Paraíba).

Os conflitos de base fundiária marcam a trajetória histórica e política brasileira, notadamente na afirmação do poder e de privilégios políticos pelas oligarquias. Desde o início da exploração agrícola de mercado, no Brasil
colonial, o modelo de produção se fundamentava na estratificação social e étnica, na concentração de terras por pessoas da elite econômica brasileira, na monocultura e na agricultura de gêneros de exportação, como a
cana de açúcar e, posteriormente, com o ciclo do café.

A geografia socioagrária contemporânea mantém a mesma ideologia, reproduzindo o cenário produtivo excludente de base neoliberal e fruto de economia globalizada. Nota-se que “para compreender a Geografia Agrária
brasileira, é necessário que se tenha antes, uma compreensão do desenvolvimento pelo qual o capitalismo tem passado em âmbito mundial” (Oliveira citado por Macêdo, 2003, p. 40). Verifica-se que esse cenário
exacerba as desigualdades sociais e a erosão cultural, uma vez que potencializa o poderio do agronegócio e da agricultura de base técnico-científica em detrimento da agricultura de base familiar e de saberes populares.
Essa constatação, por sua vez, nos remete a indagações antropológicas, ecológicas e socioeconômicas, sistematizando o cenário rural brasileiro e a dicotomia entre o modelo secular de produção excludente e uma nova
perspectiva de produção sustentável.

Com o advento da agricultura industrial, favorecida pela Revolução Verde[i], e o emprego massivo da tecnologia dos agroquímicos e da agrobiotecnologia, abertura de novas fronteiras agrícolas e uso de combustíveis
fósseis, recai sobre o modelo agroindustrial a preocupação com a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar. Alguns grupos da sociedade civil passaram a se interessar em saber o real impacto dessa nova

tecnologia que surge e a origem dos alimentos que chegam à sua mesa; começaram a se preocupar com o uso abusivo de agrotóxicos, como o herbicida (para o controle de ervas daninhas na plantação), e o consumo de

alimentos modificados geneticamente, como o milho, feijão de soja e cana de açúcar, que são geneticamente modificados para suportar a pulverização da pesticida na plantação, e também com o impacto da pulverização

aérea de agrotóxicos, podendo causar intoxicação nas pessoas através do ar.

De acordo com o censo demográfico de 2010, o êxodo rural indica que está diminuindo cada vez mais o número de pessoas que moram no campo. Entre os anos 2000 a 2010, cerca de 0,61% das pessoas deixam por ano

o campo e migram para a cidade. Já a pauperização das comunidades rurais constituem o reflexo fiel da expansão da agricultura agroindustrial de base capitalista, notadamente fundamentada no uso do latifúndio e no

monocultivo de culturas agrícolas voltadas à exportação, comumente financiadas por capital transnacional. Esse cenário evidencia o desmantelamento das unidades camponesas e da agricultura de base familiar no Brasil,

impossibilitadas de fazer frente ao concorrente, e mostra o esvaziamento do campo e o crescimento das submoradias nas periferias dos centros urbanos, exacerbando os reflexos da questão social.

Esse panorama vem alimentando a discussão a respeito de modelos alternativos de produção agropecuária, pautados em princípios de sustentabilidade ambiental, inclusão socioeconômica e desenvolvimento regional,

valorizando os saberes populares e a cultural local, resgatando o embate da reforma agrária no Brasil e o fortalecimento dos movimentos sociais do campo, como os Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MST), por

meio de modelos produtivos agroecológicos e/ou de produção orgânica. A produção orgânica vem a ser um conceito que exclui o uso de fertilizantes, adotando a ideia de um solo sadio através de insumos[i] que não

agridem nem o agricultor nem o solo, e aproveitando os recursos naturais disponíveis (água, terra, sol, animais, plantas) - ou seja, recursos que não tenham sofrido a interferência do homem.

O Governo Federal, através de um grupo de trabalho interministerial e com participação da sociedade civil organizada, instituiu, no dia 20 de agosto de 2012, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica –

PNAPO -, para articulação, difusão e incentivo a projetos de implantação e transição aos modelos de produção agroecológicos e orgânicos.

Para compreensão do debate acerca da construção da PNAPO, é possível fundamentar-se nos documentos da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), relatórios dos seminários e oficina disponibilizada pela própria

ANA acerca das regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Amazônia e Cerrado, mais as propostas feitas pelos movimentos sociais, entre eles Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos

Agricultores (MPA), Movimento Atingidos por Barragens (MAB) e organizações como Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Assessoria a Serviços e Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), além dos próprios

documentos governamentais, documentos esses de 2011 e 2012.

Todavia, a PNAPO representa um verdadeiro desafio, já que surge como alternativa a um modelo de produção de base histórica no Brasil, que vem desde o período colonial, passando por todo o período escravista e

continuando após a Proclamação da República, estabelecendo-se na era capitalista através de financiamentos a agricultura, pecuária e setor terciário, tudo isso financiado pelo interesse das oligarquias[i], que procuram

beneficiar apenas a classe abastada e não a população geral, atendendo ao capital global, que consiste justamente na acumulação de riquezas e no investimento financeiro visando a gerar mais dinheiro (lucro), levando

ao desenvolvimento do capitalismo.

A institucionalização da agroecologia e da produção orgânica, ainda assim, configura uma perspectiva interessante de resgate à identidade camponesa, que está relacionada à vivência no campo, seus valores e crenças, à

relação com a terra e ao processo, até então esquecido, de reforma agrária, já que valoriza a produção de núcleo familiar alicerçada no respeito aos recursos naturais e na participação comunitária na produção de

alimentos.
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Dessa maneira, a discussão sobre a PNAPO torna-se importante para a construção de uma política sustentável de inclusão social e desenvolvimento regional na produção de alimentos, para o amadurecimento da proposta

e sua transição do campo teórico ao prático, diante do imenso desafio da democratização da produção agroalimentar brasileira.

PNAPO e a Sustentabilidade Agrícola em Discussão

Desde o período escravista brasileiro, a terra passou a ser um elemento de cobiça por ser bastante produtiva e dar lucro. Do ciclo da cana de açúcar, passando pelo ciclo do café, os senhores de engenho detinham a

posse da terra e os negros escravizados eram obrigados a lidar com a terra e consolidar sua produção. Nos anos que se seguiram à Abolição e à Proclamação da República, inaugurou-se a disputa pela propriedade privada

e, em processo histórico que se desenrolou ao longo de décadas, marcou-se o conflito de classes. Em 1954, de acordo com Montaño (2011), os trabalhadores rurais passaram a se organizar e formar a União dos

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas Brasileiros (ULTAB), e em 1960, surgem as primeiras organizações ou movimentos, como o Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master), isso porque “os trabalhadores do campo

foram historicamente excluídos das leis trabalhistas conquistadas pelos trabalhadores urbanos e do direito de organização sindical” (MONTAÑO, 2011, P. 239), e são esses movimentos que perduram até os dias atuais

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Ligados à luta pela terra, o MST também prevê em seu horizonte de demandas a sustentabilidade e valorização dos produtos orgânicos. Como as grandes

propriedades estão concentradas nas mãos de poucos, o campo passou a ser um espaço de luta pela terra.

Bernardo Fernandes (2001) afirma que os conflitos da questão agrária no Brasil estão:

Relacionados essencialmente à propriedade da terra, consequentemente à concentração da estrutura fundiária; aos processos de expropriação, expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais:

camponeses e assalariados; à luta pela terra; à violência contra os trabalhadores; à produção, abastecimento e segurança alimentar; aos modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus

padrões tecnológicos; às políticas agrícolas e ao mercado; ao campo e à cidade; à qualidade de vida e à dignidade humana. Por tudo isso, a questão agrária compreende as dimensões econômica,

social e política (FERNANDES, 2001, p. 23).

São problemas relacionados à atividade agropecuária e à luta dos trabalhadores pela superação da desigualdade imposta pelo capitalismo. Essa situação veio a se agravar com o golpe militar no Brasil (anos 1960 e

1970), quando foi introduzida a Revolução Verde, difundindo uma agricultura industrializada e aumentando de forma significativa a produção, ao mesmo tempo tornando-a favorável para os latifundiários e aumentando a

miséria e a exclusão dos trabalhadores rurais. De acordo com Nilson Weisheimer (2013):

O novo padrão tecnológico exigiu uma apropriada atividade de pesquisa e assistência técnica a fim de se atingir rendimentos compatíveis para a inserção no mercado internacional. Enquanto isso,

para os agricultores menos capitalizados, a concentração de terras lhes direcionou para áreas menos férteis, mantendo-se a produção com práticas tradicionais, visto que o novo pacote

tecnológico fora pensado para as grandes propriedades rurais. (WEISHEIMER, 2013, p. 55)

Com isso, verifica-se que essa Revolução não veio a contribuir para com os pequenos agricultores, mas a favorecer os latifundiários, pois “a maior dificuldade dos pequenos produtores rurais reside na comercialização dos

seus produtos” (SEGATTI e HESPANHOL, 2008, p. 620); não podendo competir com as grandes indústrias, fazem-se necessárias políticas públicas que beneficiem os pequenos agricultores, por isso foi instaurada a PNAPO

(assunto que será discutido mais adiante). No entanto, a exploração em larga escala dos recursos naturais como a terra, a água, as florestas, os rios, os mananciais, entre outros, diminui a agricultura familiar e aumenta

a expropriação de suas terras. Por isso foi criado pelo Presidente Castelo Branco o Estatuto da Terra pela lei Nº 4.504, em 30 de novembro de 1964, uma lei instalada durante o golpe militar, que tinha como uma de suas

metas a execução da reforma agrária (redistribuição de terra) e o desenvolvimento da agricultura. A primeira ficou apenas no papel; já a segunda foi posta em prática, favorecendo os capitalistas.

No entanto, Marize Engelbrecht (2011) entende que o Estatuto da Terra teve como objetivo instituir um plano de reparação, durante o período militar, para regulamentar e delimitar a interação entre o homem e a terra -

ou seja, frear as reivindicações dos trabalhadores rurais, beneficiando apenas os latifundiários[i].

Com a introdução das técnicas disseminadas pela Revolução Verde no Brasil (apontada anteriormente), surge a necessidade de defender a sustentabilidade agrícola e a preservação dos recursos naturais, por meio de

pesquisas que possam analisar o consumo desses recursos de forma equilibrada, para que não haja exploração e desgaste da natureza, e buscar a justiça social, que defende a qualificação da mão de obra e a valorização

do trabalhador, assegurando tanto as condições de trabalho como também os direitos trabalhistas e o acesso à terra. Para Joana Simoni (2013), compreender o papel do agricultor enquanto agente social e possível

protagonista da construção de uma “outra agricultura” torna-se essencial para o avanço da discussão de políticas públicas para a transição agroecológica.

Diante da necessidade de se discutir todas essas mudanças e resultados que ocorreram no Brasil, foi instituído o decreto nº 7.794, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), que tem como objetivo
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integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da

população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais - como a preservação de áreas verdes, consumo controlado de água etc. -, da oferta e consumo de alimentos saudáveis e produtos ricos em fibras e

vitaminas, e com a participação da sociedade e dos governos - federal, estaduais e municipais. Porém, faz-se necessária uma discussão em torno dessa política, assim como de sua execução por parte dos governos e dos

movimentos sociais, como destaca Simoni (2013):

Do lado do Governo, há uma naturalidade em unir uma política direcionada à agroecologia a uma política direcionada a orgânicos; por parte dos movimentos sociais, isso gera preocupação. Para

eles, a lei de orgânicos não fortalece a agroecologia e pode ser um movimento contrário ao fortalecimento da agroecologia colocá-los “no mesmo pacote” (SIMONI, 2013, p. 9).

A autora mostra que há divergências entre os movimentos sociais e o governo. Para os movimentos sociais, há um equívoco em associar a agroecologia e a agricultura orgânica na execução e no nome da política; já em

relação à Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), eles deixam clara a insatisfação diante da participação e redução de recursos, que inviabiliza alcançar resultados:

No caso da PNAPO, (...) as instituições governamentais, em muitos momentos, impunham relações que reduziam significativamente o espaço de manobra em relação ao que pode ser alcançado

pelos movimentos sociais, através das suas diferentes organizações em rede. Desse modo, os documentos dos seminários realizados pela ANA, em conjunto com os movimentos sociais, expõem

que esses, descontentes com o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o consideram “formado por muitas iniciativas desconectadas entre si, sem nenhuma coerência com as

elaborações acumuladas pela sociedade civil, além de ter abrangência e orçamento extremamente restritos (SIMONI, 2013, p. 8).

Ou seja, a política instituída tem como objetivo beneficiar (em sua maioria) as grandes indústrias e os latifundiários, impondo limites em sua execução para a agricultura familiar. No entanto, os grupos (movimentos

sociais) e indivíduos que têm o mesmo interesse reconhecem as dificuldades existentes e que o presente momento não é adequado para a intensificação da agroecologia; porém ressaltam a importância de materializar as

sugestões para que as probabilidades cresçam e sejam agrupadas à PNAPO. No entanto, existe a apreensão em relação ao acordo com o Governo Federal, ressaltando a importância da participação da sociedade tanto

para a execução da PNAPO como para o cumprimento da mesma (SIMONI, 2013).

Com isso, esses movimentos tentam mostrar não só a reivindicação pela reforma agrária, mas também a sustentabilidade por via da agroecologia, em uma política que garanta os direitos do agricultor, tornando

necessário outro modelo de desenvolvimento rural. Para isso, faz-se necessário uma maior mobilização e espaço para o desenvolvimento rural sustentável, combatendo a dependência dos agroquímicos e a exploração dos

trabalhadores. O modo como os assentamentos de reforma agrária produzem seus alimentos em suas próprias terras, através da plantação e colheita, tudo de forma manual, porém muito pontuais, não possibilita a

competir com o complexo agroindustrial, reduzindo a atuação do trabalhador no campo. A partir do momento em que existe uma proposta de um processo de trabalho, em que a preocupação está em ampliar o

conhecimento na utilização dos instrumentos de trabalho na agroecologia, possibilita-se que os pequenos agricultores e os técnicos tenham as mesmas condições de trabalho; com isso, o MST traz uma etapa importante

para o processo da participação rural em larga escala, no intuito de superar o padrão da Revolução Verde (GONÇALVES, 2011).

A PNAPO surge para atenuar essa precariedade na agricultura familiar, fazendo com que os pequenos agricultores também passem a ter acesso ou uma participação maior na plantação de produtos orgânicos; no entanto,

ela demonstra fragilidades em sua execução, por isso, faz-se necessário debater essa política em sua essência, sua importância frente ao modelo vigente de produção, seus benefícios e os interesses envolvidos que

perpassam essa política.

Através de fontes pesquisadas em artigos e sites, pretende-se mostrar as perspectivas dos movimentos sociais e de comunidades rurais acerca do que foi discutido, entre as perspectivas estão as condições de trabalho e

moradia, igualdade e acesso às políticas instituídas para favorecer tanto os produtores rurais como os latifundiários, seus direitos reconhecidos, oportunidades de comercializar seus produtos, reconhecimento dos

produtos produzidos. Para reafirmar o que foi pontuado, procuramos trazer algumas discussões que perpassam o tema deste trabalho pertinentes em relação às perspectivas dos agricultores, entre as quais está o site do

Instituto Humanistas Unisinos (IHU)[i], no qual há uma entrevista com Raul Kaluser, coordenador nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), com o tema: “O Brasil na contramão da soberania alimentar”.

Ao avaliar o processo de produção e distribuição de alimentos no Brasil, Raul Klauser afirma que os dados do último censo agropecuário realizado pelo IBGE demonstram que 70% da produção de alimentos é realizada

pelos camponeses, o que significa que eles efetivamente produzem os alimentos. Entretanto, o processo de comercialização da produção é controlado por grandes redes varejistas: Carrefour, Walmart e Pão de Açúcar

controlam 80% da circulação de alimentos; são elas que definem os preços dos produtos. Essa é uma situação complicada, porque, no caso dos grãos, as mesmas empresas que controlam a oferta e a comercialização da

soja e do milho, produzem os agrotóxicos, os transgênicos e o modelo tecnológico, gerando controle em torno dos alimentos. Então, os camponeses de fato produzem, mas não controlam a produção.

Em relação aos pequenos agricultores, que reivindicam mais espaço, deve-se avaliar que o Brasil apresenta uma das estruturas fundiárias mais desiguais do mundo; então, pensar em uma política séria e efetiva para
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distribuir alimentos sem pensar em reforma agrária é impossível. Temos que discutir a reforma agrária e esse é um ponto do qual nenhum movimento social abre mão. Hoje existem cerca de quatro milhões de

estabelecimentos de agricultura familiar, os quais precisam ter incentivo econômico para a produção.

É preciso políticas que tratem da questão sanitária, da legislação ambiental, da questão do crédito, da tecnologia, da mecanização da agroecologia, que são instrumentos para ampliar a produção de alimentos nas áreas

em que os camponeses já plantam.

Em relação às principais políticas públicas de incentivo aos pequenos produtores, o coordenador nacional de MPA observa que a principal política brasileira é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

– PRONAF -, mas, considerando o universo de oito milhões de famílias camponesas, somente cerca de um milhão tem acesso ao programa. Há uma massa excluída, porque a lógica do crédito rural não segue a lógica da

agricultura camponesa. Portanto, o sistema de crédito oferecido não corresponde à necessidade real dessas famílias.

Também são políticas importantes o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA -, e o Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE. Em relação a esse último, a dificuldade que os camponeses enfrentam é os

produtos processados em relação à legislação sanitária, a qual é altamente restritiva, não tem foco na equidade e na qualidade dos alimentos, mas funciona como uma barreira de mercado para impedir a comercialização

de alimentos das pequenas agroindústrias e viabilizar somente as grandes. Então, para que o PNAE se torne mais efetivo, é preciso mexer na legislação sanitária.

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO -, é uma política bem estruturada, mas a nossa dúvida é em relação à escala que essa política terá. Ela atenderá 10, 15 mil agricultores, ou oito milhões

de famílias e estabelecimentos agropecuários?

Deverá ser uma política massiva, e não uma política de experiência para algumas localidades.

Devido aos problemas econômicos que afligem o Nordeste e implicam diretamente na produção de alimentos, as políticas públicas aplicadas no Nordeste sempre tiveram como objetivo combater a seca. Considerando a

questão climática da região, seria o mesmo que, na Europa, haver políticas públicas de combate à neve. Políticas de combate à seca não resolvem a questão alimentícia do Nordeste; precisa haver uma política de

convivência com o semiárido. Então, essa compreensão equivocada acerca do Nordeste foi o primeiro fator que limitou o desenvolvimento de novas ações.

Outro equívoco na região, é a transposição do rio São Francisco. Trata-se de uma obra gigantesca, milionária, mas que não terá o objetivo de produzir alimentos para o povo. Pelo contrário, a obra favorecerá a produção

de camarão, a fruticultura de exportação, a cana-de-açúcar irrigada etc. Prova disso é a área de 20 mil hectares da Monsanto, localizada em um perímetro irrigado, para fazer experimentos com transgênicos, enquanto o

povo não tem arroz e feijão para comer.

Outro problema histórico é o acesso à água da cisterna. Esta é uma política que necessita ser universalizada em todo o Nordeste. O governo preferiu investir nas cisternas de polietileno, mas elas não se adaptam à

realidade, porque não resistem ao calor do sol. Elas esquentam e liberam toxinas na água.

Em períodos de safra boa, sempre há o problema do preço a cobrar pelos alimentos. Então, é preciso uma política de comercialização para garantir a renda dos agricultores nos momentos bons. A questão do acesso à

terra, a regularização dos territórios ribeirinhos e dos Quilombos é outra demanda. Muitas comunidades tradicionais estão sendo ameaçadas por grandes empreendimentos, principalmente as que vivem nas margens do

rio São Francisco. Regularizar esses territórios é uma questão fundamental.

Considerações Finais

Diante do cenário de instabilidade representado pelo atual modelo de produção agroindustrial (capitalista), e no tocante à produção de alimentos, torna-se imprescindível a sociedade civil organizada pôr nas pautas de

discussão alternativas ao modelo vigente, priorizando sistemas produtivos ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e economicamente viáveis.

Com a recorrente preocupação da população mundial quanto ao uso desmedido dos recursos naturais e o incessante emprego de combustíveis fósseis pelo complexo agroindustrial na produção de alimentos, surgem

questionamentos quanto à sustentabilidade e à segurança dos alimentos oriundos desse modelo, abrindo campo de debate sobre as técnicas predatórias do modelo convencional e as perspectivas de modelos alternativos,

fundamentados em base agroecológica e consolidados nos princípios da economia solidária.

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO - configura-se num plano multissetorial de fomento e consolidação de sistemas agropecuários alternativos, aglutinando a filosofia de produção sustentável

e a justiça social, fundamentando-se na agricultura diversificada e de base familiar, conduzindo à verdadeira reforma agrária no Brasil.

Faz-se necessário conhecer a dinâmica do modelo de produção capitalista agroindustrial, como o enfrentamento da pauperização dos Movimentos Sociais do Campo por ele explorado, e, através desse viés, discutir a
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PNAPO e seus desafios em meio aos fatos históricos e demandas sociais que provocaram o seu debate. Com isso, busca-se elucidar a problemática da questão agrária em suas nuances, para a construção de um modelo

produtivo inclusivo e seguro do ponto de vista alimentar, com distribuição de terra e renda e dinamismo econômico, trazendo desenvolvimento regional e valorização da herança cultural camponesa.
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