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SÉRIE ESTUDOS CAMPONESES E 
MUDANÇA AGRÁRIA DA ICAS

A série Estudos Camponeses e Mudança Agrária da Initiatives 
in Critical Agrarian Studies (Icas – Iniciativas em Estudos Críticos 
Agrários) contém “pequenos livros de ponta sobre grandes ques-
tões” em que cada um aborda um problema específico de desenvolvi-
mento com base em perguntas importantes. Entre elas, temos: Quais 
as questões e debates atuais sobre as mudanças agrárias? Como as 
posições surgiram e evoluíram com o tempo? Quais as possíveis tra-
jetórias futuras? Qual o material de referência básico? Por que e como 
é importante que profissionais de ONGs, ativistas de movimentos 
sociais, agências oficiais e não governamentais de auxílio ao desen-
volvimento, estudantes, acadêmicos, pesquisadores e especialistas 
políticos abordem de forma crítica as questões básicas desenvolvi-
das? Cada livro combina a discussão teórica e voltada para políti-
cas com exemplos empíricos de vários ambientes locais e nacionais.

Na iniciativa desta série de livros, “mudança agrária”, um tema 
abrangente, une ativistas do desenvolvimento e estudiosos de várias 
disciplinas e de todas as partes do mundo. Fala-se aqui em “mudança 
agrária” no sentido mais amplo para se referir a um mundo agrário-
-rural-agrícola que não é separado e deve ser considerado no con-
texto de outros setores e geografias: industriais e urbanos, entre outros. 
O foco é contribuir para o entendimento da dinâmica da “mudança”, 
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VI  MARC EDELMAN E SATURNINO M. BORRAS JR.

ou seja, ter um papel não só nas várias maneiras de (re)interpretar 
o mundo agrário como também na mudança, com clara tendência 
favorável às classes trabalhadoras, aos pobres. O mundo agrário foi 
profundamente transformado pelo processo contemporâneo de glo-
balização neoliberal e exige novas maneiras de entender as condições 
estruturais e institucionais, além de novas visões de como mudá-las.

A Icas é uma comunidade mundial de ativistas do desenvolvi-
mento e estudiosos de linhas de pensamento semelhantes que tra-
balham com questões agrárias. É um terreno coletivo, um espaço 
comunal para estudiosos críticos, praticantes do desenvolvimento e 
ativistas de movimentos. É uma iniciativa pluralista que permite tro-
cas vibrantes de opiniões entre diferentes pontos de vista ideológicos 
progressistas. A Icas atende à necessidade de uma iniciativa baseada 
e concentrada em vinculações – entre acadêmicos, praticantes de polí-
ticas de desenvolvimento e ativistas de movimentos sociais, entre o 
Norte e o Sul do mundo e entre o Sul e o Sul; entre setores rurais-
-agrícolas e urbanos-industriais; entre especialistas e não especialistas. 
A Icas defende uma produção conjunta que se reforce mutuamente e 
um compartilhamento de conhecimentos que seja mutuamente bené-
fico. Promove o pensamento crítico, ou seja, os pressupostos conven-
cionais são questionados, as propostas populares são examinadas 
criticamente e novas maneiras de questionamento são buscadas, 
compostas e propostas. Promove pesquisas e estudos engajados; assim 
se enfatizam pesquisas e estudos que, ao mesmo tempo, sejam inte-
ressantes em termos acadêmicos e relevantes em termos sociais; além 
disso, compreende ficar ao lado dos pobres.

A série de livros é sustentada financeiramente pela ICCO (Orga-
nização de Igrejas para a Cooperação no Desenvolvimento), nos Paí-
ses Baixos. Os editores da série são Saturnino M. Borras Jr., Max 
Spoor e Henry Veltmeyer. Os títulos estão disponíveis em vários 
idiomas. 
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Em memória de minha mãe, Judith Edelman 
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APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO BRASILEIRA

Bernardo Mançano Fernandes1

A série Estudos Camponeses e Mudanças Agrárias tem publi-
cado livros de pesquisadores de vários países sobre temas que con-
tribuem para o avanço da compreensão da questão agrária em 
diferentes perspectivas e dimensões. Dinâmicas políticas dos movi-
mentos agrários transnacionais se soma a esse esforço, apresentando 
uma visão em escala mundial com uma ampla leitura sobre a diver-
sidade de movimentos agrários transnacionais (MATs) e suas rela-
ções com organizações não governamentais (ONGs), instituições 
governamentais, religiosas, corporativas etc.

Marc Edelman e Saturnino M. Borras Jr. fizeram um esforço 
gigantesco de análise para reunir estudos e nos oferecer uma visão 
histórica e geográfica em escala planetária. Com diversos exem-
plos, mostram como a globalização também ampliou a dimensão 
da questão agrária, que se tornou mundial, principalmente com a 

 1 Geógrafo, professor livre-docente da Unesp, câmpus de Presidente Prudente, 
atuando nas áreas de geografia agrária e movimentos socioterritoriais. Tam-
bém leciona no Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Territorial 
na América Latina e Caribe – TerritoriAL – do Instituto de Políticas Públicas 
e Relações Internacionais (IPPRI) da mesma universidade. Coordenador da 
Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, onde 
preside as coleções Vozes do Campo e Estudos Camponeses e Mudança Agrária, 
publicados pela Editora Unesp.
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XVI  MARC EDELMAN E SATURNINO M. BORRAS JR.

territorialização das políticas neoliberais, que intensificou a estran-
geirização da terra com apoio do capital financeiro transnacional.

No centro da questão agrária mundial estão as disputas por 
modelos de desenvolvimento que traçam linhas do futuro do nosso 
planeta. Mas quem são essas pessoas que lutam cotidianamente em 
todos os países? Estamos falando de uma população que historica-
mente tem batalhado para ser o que sempre foram: camponeses, com 
os mais diversos nomes que possam ter ou receber. São e cultivam a 
diversidade, não se adaptam aos sistemas, em movimento produzem 
processos e provocam mudanças.

Todavia, a modernização capitalista tem destruído suas condi-
ções de vida ao expropriar essas populações de seus territórios. Con-
traditoriamente, elas se recriam em suas ações de enfrentamento 
ao capitalismo. Edelman e Borras nos lembram que a população 
camponesa representa dois quintos da humanidade. Estão se orga-
nizando em seus territórios e se constituem em articulações transna-
cionais como movimentos em luta permanente e persistente.

A construção da transnacionalização dos movimentos começou 
no século XIX, espacializou-se no século XX e se intensificou no 
XXI. Lutas por terra desdobraram-se e se tornaram lutas por terri-
tórios, defendendo direitos das mulheres, dos jovens, promovendo 
a agroecologia, soberania alimentar e a sustentabilidade. Neste livro 
compreendemos melhor essa relação de espacialização e multidi-
mensionalidade dessas iniciativas.

Ao trazer uma leitura mundial, este livro contribui para as leituras 
nacionais, regionais e locais, que são a maior parte dos estudos pro-
duzidos sobre os movimentos camponeses em defesa de seus territó-
rios. Contribui, portanto, para entender os estudos de caso, porque a 
maior parte dos movimentos locais está conectada de alguma forma 
com os transnacionais.

Os autores apresentam quase duas centenas de movimentos e 
outras instituições aos quais se referem durante suas análises. No 
Brasil, nossas pesquisas através da Rede Dataluta2 registraram mais 

 2 Disponível em: <https://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/dataluta/>.
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MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  XVII

de uma centena de movimentos somente no campo. Esses números 
são referências para termos uma noção da amplitude dessas organi-
zações no planeta. Este livro nos oferece uma mostra das realidades 
construídas nos cotidianos dos movimentos em todas as escalas.

As páginas que seguem também oferecem uma boa oportu-
nidade para debatermos sobre as teorias dos movimentos sociais/
socioterritoriais. Ao lutarem por espaços e territórios como condi-
ção de suas existências, essas organizações são igualmente movi-
mentos socioespaciais e socioterritoriais. Tornam-se transterritoriais 
quando ultrapassam fronteiras em quaisquer escalas, mas somente 
são transnacionais quando superam também as fronteiras dos espa-
ços nacionais de governança.

A transnacionalização e o desenvolvimento dos movimentos são 
vias de mão dupla, porque ampliam as multiterritorialidades da for-
mação do campesinato, cujos ativistas ou militantes circulam por 
diferentes partes do mundo. Expandem suas leituras e perspectivas, 
criam novas necessidades e também mudam seus territórios. Jovens 
viajam pelos continentes, que agora passam, simultaneamente, a 
compor e mudar sua antiga percepção espacial. Conhecem outros 
países e trocam experiências que qualificam suas existências. O ter-
ritório se transforma no ritmo em que o mundo muda.

Um exemplo que conhecemos muito bem são os estudantes do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na 
América Latina e Caribe (TerritoriAL), em cooperação com a Via 
Campesina, recebendo jovens e adultos de diversos países além do 
Brasil, principalmente da América Latina e Caribe, mas também da 
África e da Europa, ao mesmo tempo que as políticas dos movimen-
tos agrários transnacionais exigem que as pesquisas se voltem para 
outros continentes e países, por exemplo, a China.

A diversidade dos movimentos agrários transnacionais contém 
as diferenças de classes, identidades, políticas de lutas, gêneros, 
etnias, lugares, ideologias, unindo-os e também produzindo con-
flitos como ocorre em toda coletividade heterogênea. Há momen-
tos de nascimentos, crescimento, refluxo, cessação ou mesmo de 
fim dos movimentos. Há momentos de articulações e de separações 
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XVIII  MARC EDELMAN E SATURNINO M. BORRAS JR.

nesse entretanto de mudanças e transformações próprias dos 
movimentos.

As cisões podem gerar novas articulações dentro dos paradigmas 
da questão agrária e do capitalismo agrário, ou mesmo nas zonas de 
contato do debate paradigmático. Há movimentos dos movimen-
tos nos territórios paradigmáticos que promovem as lutas políticas, 
transformando as realidades e alterando os próprios paradigmas. 
Esses movimentos dos movimentos constroem posições políticas 
bem definidas em relação às outras instituições, como governos, cor-
porações e organizações multilaterais.

A multiescalaridade é outro conceito importante para compreen-
der os movimentos transnacionais. Uma comunidade local pode 
estar articulada a um movimento transnacional por sua luta ter-
ritorial que está associada a outras lutas pela sua própria multidi-
mensionalidade – por exemplo, luta pela educação, saúde, moradia, 
beneficiamento e comercialização, em uma perspectiva emancipa-
dora. As articulações criam relações de movimentos de movimentos 
que atuam em diversas escalas.

Os ativismos escalares dos movimentos ampliam as possibi-
lidades de lutas políticas e os horizontes de resistências. A constitui-
ção de alianças com diferentes instituições e a proposição de políticas 
de desenvolvimento nas disputas por modelos são ainda mais fortes 
nas ações multiescalares. A construção da luta, das formas de organi-
zações e os avanços do desenvolvimento territorial podem ser obser-
vados nos territórios das comunidades, é no local que se tensionam 
as lutas multiescalares.

Os movimentos articulados em múltiplas escalas têm muito mais 
poder de resistência e de perspectiva de luta. Conhecer as diversas 
pautas políticas dos movimentos coligados em vários países, con-
tinentes e mundo expande as perspectivas de luta num aprendi-
zado cotidiano do enfrentamento com corporações e governos. Ao 
mesmo tempo disseminam experiências de luta para outros movi-
mentos. Formas de manifestações diferenciadas são compartilhadas 
em múltiplas frentes de luta e de experiências territoriais de recria-
ção de suas existências.
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MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  XIX

Os movimentos agrários transnacionais compartilham expe-
riências e tecnologias territoriais na manutenção de políticas eman-
cipadoras contra a subalternidade dos pacotes tecnológicos das 
corporações. A multiescalaridade da organização dos movimentos 
possibilitou diversas formas de cooperação entre eles e com outras 
instituições, como universidades, na realização de pesquisas para o 
desenvolvimento territorial. Através da pesquisa militante em diver-
sos territórios, os(as) estudiosos(as) procuram interpretar as realida-
des para superá-las.

É neste sentido que campesinidade é fruto do modo territorial 
de vida do campesinato. Ser uma pesquisadora ativista desde um 
território camponês e formular perguntas e objetivos de pesquisa 
é diferente de um pesquisador acadêmico que formula perguntas 
e objetivos distintos. Certamente suas pesquisas trarão resultados 
mais próximos e mais distantes da campesinidade. Podem gerar diá-
logos de saberes que são fundamentais para o processo de construção 
do conhecimento desde e sobre os territórios do campesinato.

Essas construções de práticas políticas multiescalares fortale-
ceram e emanciparam os movimentos agrários transnacionais das 
relações com partidos políticos. Por outro lado, partidos políticos 
de diferentes tendências têm se articulado em movimentos políti-
cos transnacionais. Também há, em diversos países, frentes polí-
ticas que reúnem partidos e movimentos. Trata-se de articulações 
diversas e descontínuas que representam possibilidades políticas de 
transformação.

A ascensão do neoliberalismo criou maiores desafios para os 
movimentos agrários transnacionais, com o corte de apoios por meio 
de doações e políticas públicas, todavia, muitos movimentos amplia-
ram suas condições de autonomia através de uso mais bem planejado 
de seus territórios e construindo relações com movimentos urbanos, 
sindicatos, igrejas e partidos, com ações solidárias que fomentaram 
a soberania alimentar.

A Via Campesina é um dos mais amplos movimentos agrários 
transnacionais, reunindo centenas de organizações nacionais e regio-
nais. Tem se caracterizado pela coerência de suas ações em defesa das 
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populações camponesas. Essa articulação mundial acompanha as 
mudanças da questão agrária e enfrenta os novos desafios das políti-
cas neoliberais, sendo uma das mais intensas fontes de resistência a 
essa tendência do capitalismo.

A proposta desta série é publicar pequenos livros sobre grandes 
temas. Esta obra de Marc Edelman e Saturnino M. Borras Jr. repre-
senta muito bem esse espírito. Por fim, vale informar que esta publi-
cação é fruto de um esforço conjunto da Cátedra Unesco de Educação 
do Campo e Desenvolvimento Territorial e do Programa de Pós-
-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e 
Caribe (TerritoriAL) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 
(PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural (PPG-MADER) da Universidade de Brasília.

São Paulo, 12 de janeiro de 2021
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PREFÁCIO

Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor e Henry Veltmeyer1

O livro Dinâmicas políticas dos movimentos agrários transnacio-
nais de Marc Edelman e Saturnino M. Borras Jr. é o quinto volume 
da coleção Estudos Camponeses e Mudança Agrária da Initiatives 
in Critical Agrarian Studies (ICAS, Iniciativas em Estudos Agrá-
rios Críticos). O primeiro volume é Dinâmicas de classe da mudança 
agrária,2 de Henri Bernstein, seguido de Camponeses e a arte da 
agricultura,3 de Jan Douwe van der Ploeg, Regimes alimentares e ques-
tões agrárias,4 de Philip McMichael, e Meios de vida sustentáveis e 
desenvolvimento rural,5 de Ian Scoones. Juntas, essas cinco valiosas 
publicações reafirmam a importância estratégica e a relevância de se 
utilizar a perspectiva analítica da economia política agrária nos estu-
dos rurais atuais. As obras sugerem que os volumes subsequentes 
da série serão igualmente relevantes dos pontos de vista político e do 
rigor científico.

Uma breve introdução à série será útil para situar o atual volume 
de Edelman e Borras em relação ao projeto intelectual e político da 

 1 Editores da Série de Livros ICAS.
 2 Publicado pela Editora Unesp em 2011.
 3 Publicado em coedição Editora Unesp e Editora da UFRGS em 2016.
 4 Publicado em coedição Editora Unesp e Editora da UFRGS em 2016.
 5 No prelo.
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ICAS. A pobreza mundial segue sendo um fenômeno significati-
vamente rural, com as populações do campo respondendo por três 
quartos de todos os pobres do mundo. Portanto, o problema da 
pobreza global e o desafio multidimensional (econômico, político, 
social, cultural, de gênero, ambiental etc.) de pôr fim à mesma estão 
estreitamente relacionados à resistência das pessoas trabalhado-
ras rurais ao sistema que continua a gerar e reproduzir as condições 
de pobreza no campo, e às suas lutas por meios de vida sustentá-
veis. Assim, um foco sobre desenvolvimento rural continua a ser 
fundamental para pensar desenvolvimento; ao mesmo tempo, isso 
não significa desconectar os problemas rurais dos urbanos. O desa-
fio reside em compreender os vínculos entre eles, em parte porque 
as vias de saída da pobreza rural pavimentadas pelas políticas neo-
liberais, assim como a guerra contra a pobreza global empreendida 
pelas principais instituições de financiamento e desenvolvimento, 
em grande medida simplesmente substituem as formas de pobreza 
rural por aquelas urbanas.

As abordagens convencionais nos estudos rurais gozam de farto 
financiamento e, desse modo, têm conseguido predominar na pro-
dução e publicação de estudos e pesquisas sobre questões agrárias. 
Muitas das instituições (como o Banco Mundial) que promovem 
essas ideias também têm desenvolvido recursos de produção e 
grande divulgação de publicações politicamente orientadas, as quais 
são amplamente disseminadas em todo o mundo. Os pensadores crí-
ticos, nas principais instituições acadêmicas, podem questionar essa 
visão predominante, mas por estarem, em geral, confinados aos cír-
culos acadêmicos, seu alcance e impacto na sociedade são limitados.

Persiste um vazio de obras com rigor científico, politicamente 
relevantes e focadas em políticas, no campo dos estudos agrários 
críticos, que sejam acessíveis a acadêmicos (professores, pesqui-
sadores e estudantes), ativistas de movimentos sociais e profissio-
nais do desenvolvimento no Sul e no Norte globais. Em resposta a 
esta necessidade, a ICAS em parceria com a agência de desenvolvi-
mento holandesa Interchurch Organization for Development Coo-
peration (ICCO, Organização Inter-Igreja de Cooperação para o 
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Desenvolvimento) está lançando esta série. A proposta é publicar 
“pequenos livros de estudos avançados”, cada um explanando um 
tópico específico do desenvolvimento com base em indagações fun-
damentais, como: Que questões e debates estão presente hoje neste 
tópico específico e quem são seus principais estudiosos/pensadores 
e atuais formuladores de políticas? Como essas posições têm evo-
luído no tempo? Quais são as possíveis trajetórias futuras? Quais são 
as referências fundamentais? E qual a importância para profissio-
nais de ONGs, ativistas de movimentos sociais, instituições oficiais 
de ajuda ao desenvolvimento e agências doadoras não governa-
mentais, estudantes, acadêmicos, pesquisadores e especialistas em 
políticas, de envolverem-se criticamente com as questões básicas 
explicadas no livro? Cada publicação trará uma abordagem mista, 
teórica e orientada a políticas, com exemplos empíricos de diferentes 
contextos nacionais e locais.

A série estará disponível em vários idiomas além do inglês, come-
çando com chinês, espanhol, português, indonésio e tailandês. A edi-
ção chinesa é publicada em parceria com a Escola de Humanidades e 
Estudos de Desenvolvimento da Universidade Agrícola da China, de 
Beijing, e coordenada por Ye Jingzhong; a edição em espanhol, com o 
Programa de Doutorado em Estudos de Desenvolvimento, da Uni-
versidade Autônoma de Zacatecas, do México, coordenada por Raúl 
Delgado Wise, com o Instituto Hegoa (Universidade Pública Basca), 
coordenada por Gonzalo Fernándes, e com EHNE Bizkaia, coor-
denada por Xarles Iturbe, ambos do País Basco; a edição em portu-
guês, com a Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Presidente 
Prudente, no Brasil, coordenada por Bernardo Mançano Fernandes, 
e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 
Brasil, coordenada por Sergio Schneider; a edição bahasa indonésia, 
com a Universidade de Gadjah Mada, na Indonésia, coordenada por 
Laksmi Savitri; e a edição tailandesa, com a RCSD da Universidade 
de Chaing Mai, coordenada por Chayan Vaddhanaphuti.

Em vista dos objetivos da coleção Estudos Camponeses e 
Mudança Agrária, pode-se entender facilmente nossa satisfação 
em ter como quinto livro o trabalho de Edelman e Borras. Os cinco 
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primeiros volumes ajustam-se perfeitamente quanto a temas, aces-
sibilidade, relevância e rigor. Estamos entusiasmados com o futuro 
promissor desta importante coleção!

abril de 2015
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UMA MENSAGEM DA ICCO

A Interchurch Organization for Development Cooperation 
(ICCO, Organização Inter-Igrejas de Cooperação para o Desenvol-
vimento) firmou parceria com a ICAS para produzir a coleção sobre 
Estudos Camponeses e Mudança Agrária.

A ICCO atua por um mundo justo, sem pobreza – um mundo 
em que as pessoas possam demandar e exercer seus direitos em uma 
sociedade sustentável. Os princípios fundamentais são meios de 
vida estáveis e sustentáveis, e justiça e dignidade para todos. Siste-
mas alimentares e agricultura sustentáveis são cruciais para concre-
tizar essa visão. A ICCO reconhece, juntamente com a ICAS, que o 
pensamento hoje dominante sobre o mundo rural não vai produzir 
alternativas sustentáveis aos sistemas agrários que contribuem para 
a fome, a desnutrição, as violações de direitos (direito à alimentação 
e outros direitos humanos) e o uso insustentável do solo e da água, 
que gera poluição e perda da biodiversidade. A ICCO reconhece a 
necessidade urgente de mais pesquisas e intercâmbio entre estudio-
sos, profissionais e formuladores de políticas, para encontrar solu-
ções. Soluções, não uma só solução. O mundo já não se pode permitir 
simplificar os problemas, a fim de desenvolver uma solução “tama-
nho único”, que tende a não servir à maior parte deles. Necessitamos 
de uma pluralidade de soluções adaptadas aos contextos locais e que 
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alimentem as ideias de formuladores de políticas, ativistas e outros 
atores em diversos setores. Precisamos do aporte de uma ampla gama 
de pessoas que sofrem com a fome, que são expulsas de suas terras e, 
ainda assim, têm ideias para melhorar sua subsistência e fazer valer 
seus direitos humanos.

O que se descreve a seguir é o tipo de sistema agrário apoiado 
pela ICCO para contribuir para a realização dessa visão: a ICCO 
promove a agricultura que proveja alimentos locais para a popula-
ção e seja ambientalmente sustentável. Promove um sistema agrí-
cola que priorize as pessoas e que possibilite a autodeterminação, o 
fortalecimento e a autogestão dos agricultores, mas em consonância 
com os consumidores. Esse sistema agrícola permite a agricultores e 
agricultoras organizarem-se de acordo com suas próprias necessida-
des e fazerem suas próprias escolhas. Apoia-se de forma sustentável 
nas características do ambiente local (solo, água, biodiversidade). 
Sabemos, também, que os sistemas agrícolas estão ligados a outros 
setores e não podem sobreviver isoladamente: vemos (re)migração 
rural-urbana e vemos comércio e mercados. Vemos, acima de tudo, 
pessoas vivendo em contextos rurais que deveriam poder fazer suas 
próprias escolhas, apoiadas por um ambiente favorável (político, 
social e econômico).

Para que isso aconteça, é essencial o acesso estável, certo e justo 
a recursos produtivos como água, terra e material genético, como 
sementes e tubérculos, e o controle sobre os mesmos. Com relação a 
isso, mas também em um contexto mais amplo, a ICCO apoia o envol-
vimento de pequenos produtores na tomada de decisões sobre seus 
meios de subsistência, e atua na promoção de relações de poder equi-
tativas entre os sistemas agrícolas e outros sistemas. A cooperação da 
ICCO reconhece a inter-relação entre os sistemas agrícolas e alimen-
tares no Norte e no Sul globais e reconhece que esses vínculos, bem 
como os desequilíbrios de poder, precisam ser contestados, para que 
se possa alimentar o mundo de forma sustentável.

Esse tipo de sistema agrário alternativo é intensivo em conheci-
mento. Mais pesquisas relevantes são necessárias para apoiar e esti-
mular o desenvolvimento desse tipo de sistema agrícola e promover 
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uma mudança agrária em favor dos pobres. A ICCO busca e trabalha 
por justiça, democracia e diversidade nos sistemas agrários e alimen-
tares. Para tanto, são necessárias ferramentas e estruturas analíticas 
para uma ação coletiva informada e trabalho de advocacy. É nesse 
contexto que a coleção de livros da ICAS se revela de grande impor-
tância para a ICCO e seus parceiros em todo o mundo, assim como 
para públicos mais amplos.

Utrecht, Holanda 
abril de 2015 
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INTRODUÇÃO  
UM MARCO TEÓRICO PARA A ANÁLISE DOS 
MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS

Os movimentos agrários transnacionais (MATs) são organiza-
ções, redes, coalizões e laços de solidariedade entre agriculto-
res, camponeses e seus aliados, que cruzam fronteiras nacionais 
e buscam influenciar as políticas globais e nacionais.1 Os MATs 
radicais hoje existentes têm contribuído para reformular os ter-
mos e os parâmetros de uma ampla gama de debates e práticas no 
campo do desenvolvimento internacional, incluindo sustentabili-
dade ambiental e mudança climática, direito à terra e reforma agrária 
redistributiva, soberania alimentar, economia neoliberal e normas de 
comércio internacional, controle corporativo de material genético de 
culturas e outras tecnologias agrícolas, direitos humanos dos cam-
poneses e equidade de gênero. Para formuladores de políticas, aca-
dêmicos, ativistas e técnicos do desenvolvimento preocupados com 
essas questões, o conhecimento dos MATs e de seu impacto é essen-
cial para entender as interconexões entre essas áreas temáticas e entre 
elas e o contexto mais amplo.

 1 Embora reconheçamos a utilidade das distinções heurísticas entre os termos 
“movimento”, “coalizão” e “rede” (Fox, 2009), também gostaríamos de obser-
var, já de início, que muitos dos vínculos de solidariedade aqui considerados 
compartilham características de todas as três categorias, ou intercalam-se entre 
as três ao longo do tempo.
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Talvez seja preciso alertar muitos leitores, especialmente aque-
les de países desenvolvidos, de que, hoje, há mais camponeses do 
que em qualquer outra época da história humana (Van der Ploeg, 
2008). Estudiosos e ativistas rurais podem divergir sobre a defi-
nição de “camponeses”, ou sobre a utilidade da categoria, mas, 
mesmo admitindo alguma imprecisão, persiste o fato de que os 
camponeses constituem cerca de dois quintos da humanidade (ver 
Tabela 1). Seu peso relativo na população humana, sem dúvida, 
decresceu com a urbanização e a industrialização, mas, em núme-
ros absolutos, trata-se de um imenso setor. E o mais importante, 
para nossos propósitos, enquanto as elites e os urbanos há muito 
depreciam os pobres rurais, rotulando-os de atrasados, ineficientes 
e obtusos, os próprios camponeses têm, com frequência, conseguido 
organizar-se e despontar como importantes protagonistas históricos, 
até em âmbito transnacional.

Tabela 1 – População agrícola mundial, população rural e população 
economicamente ativa na agricultura, 2013

Em milhares % da população mundial 

População mundial 7.130.012 100%

População agrícola 2.621.360 37%

População rural 3.445.843 48%

Economicamente ativa na agricultura* 1.320.181 19%

Fonte: FAO Faostat database, 21 de junho de 2013.
* A população economicamente ativa na agricultura inclui chefes de domicílio que sustentam um grande 
número de dependentes não ativos economicamente.

Este livro analisa a diversidade dos movimentos agrários trans-
nacionais através do tempo e do espaço; as crises alimentares e da 
agricultura que contribuíram para elevar o perfil internacional dos 
MATs; e as dinâmicas políticas internas dos MATs e entre eles, 
bem como com organizações não governamentais (ONGs) e insti-
tuições de governança nacional e global. Além dos MATs radicais, 
que são centrais para nossa análise, têm surgido outros, de orienta-
ção mais convencional, que enfatizam o uso da agricultura industrial 
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para produzir mais alimentos para populações crescentes. Este livro 
reflete ainda sobre o significado do crescimento (e, às vezes, do declí-
nio) dos MATs para os estudos agrários críticos e para as teorias dos 
movimentos sociais.

Adotamos uma abordagem histórica dos MATs, que sugere algo 
mais do que apenas uma perspectiva temporal. Em lugar de expli-
car as origens desses movimentos, em termos gerais, ou exclusiva-
mente como reação ao peso crescente das instituições de governança 
global, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), ou ao 
esvaziamento dos Estados-nação diante da globalização neoliberal, 
examinamos experiências nacionais e regionais, culturas políticas e 
registros históricos, como elementos constitutivos importantes das 
alianças transnacionais contemporâneas. O sonho da solidariedade 
que transcende o Estado-nação é antigo, como apontamos no Capí-
tulo 1. Na Europa central, partidos políticos pró-camponeses forma-
ram uma “Internacional Verde” no início do século XX. Em décadas 
mais recentes, esforços de organização ultrafronteiras, em regiões 
como Europa ocidental, América Central e Sudeste Asiático, apoia-
ram-se em tradições eminentemente regionais e, mais tarde, geraram 
coalizões mais amplas, como a Via Campesina. O sucesso do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil em 
organizar ocupações de terras e em construir uma organização pode-
rosa inspirou movimentos em outros lugares e levou a numerosas e 
continuadas interações entre ativistas brasileiros e de outros países. 
À medida que se consolidavam os MATs, a partir da década de 1990, 
o que antes se constituía de repertórios locais e nacionais de protesto 
e de práticas organizacionais disseminou-se por todo o mundo, com 
frequência evoluindo e transformando-se no processo.

Observamos, também, uma relação entre a emergência dos 
MATs nas décadas de 1980 e 1990 com os debates clássicos sobre 
“a questão agrária”. Desde o final do século XIX, revolucionários 
e acadêmicos – entre eles V. I. Lênin, Karl Kautsky e A. V. Chaya-
nov – debatiam o impacto do capitalismo no meio rural e os limites 
que a terra, a agricultura e as estruturas agrárias preexistentes coloca-
vam à acumulação do capital e ao pleno desenvolvimento das relações 
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sociais capitalistas (Akram-Lodhi; Kay, 2010; Bernstein, 2010; Hus-
sain; Tribe, 1981). Embora uma discussão exaustiva dessas contro-
vérsias não se enquadre no escopo deste livro, vale observar que a 
ascensão de importantes movimentos camponeses e de agriculto-
res em vários países, no final do século XX, é um indício da incom-
pletude da transição para o capitalismo na agricultura. De fato, o 
ímpeto de organização de movimentos que acabaram por formar 
laços transfronteiriços surgiu das áreas remanescentes de agricultura 
camponesa e de pequenos produtores, que a agricultura industrial 
não logrou ou não tentou subordinar ou obliterar. Nos últimos anos, 
alguns estudiosos, apontando o exagerado papel do capital finan-
ceiro, afirmaram que a propriedade da terra se tornou irrelevante 
no capitalismo tardio. Ao contrário, nós sustentamos que iminen-
tes crises energéticas e alimentares (com a concomitante demanda 
por biocombustíveis e alimentos básicos), novos mecanismos de 
investimento em “capturas” de carbono para mitigar as mudanças 
climáticas, e a insegurança e volatilidade dos mercados financei-
ros contribuíram para renovar o interesse dos capitalistas na terra 
como um investimento potencialmente lucrativo e como um fundo 
para potenciais riscos. Com o crescimento da “apropriação de ter-
ras” e dos apelos por políticas redistributivas da terra no Sul global, 
a “questão agrária” se mantém como tema central dos estudos e das 
políticas de desenvolvimento.

Enquanto movimentos sociais, os MATs desafiam os analistas a 
desenvolverem novas ferramentas conceituais. Primeiramente, des-
tacados teóricos da ação coletiva, como Charles Tilly (1986, p.392), 
afirmaram que só se pode falar de fato em “movimentos sociais” 
depois de 1848, a partir da consolidação dos Estados-nação euro-
peus. O “movimento social”, nessa perspectiva, é confrontado com 
as precedentes formas “defensivas” de ação coletiva e emerge sobre-
tudo em oposição ao Estado. Até mesmo muitos dos estudos recentes 
sobre movimentos por justiça global mantêm um forte “naciona-
lismo metodológico”, focando principalmente em países isolados 
(Beck, 2004; Della Porta, 2007). Talvez de forma paradoxal, essa 
ênfase nacional também caracteriza muitos dos movimentos sociais 
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transnacionais, inclusive aqueles aqui estudados. A Via Campe-
sina, por exemplo, de um modo geral, está formada por organizações 
de âmbito nacional e ainda não dispõe de um mecanismo de filiação 
de movimentos em locais que carecem de suficiente abertura política 
para criar organizações formais duradouras (especialmente a China). 
De que modo, então, devemos interpretar movimentos que transcen-
dem fronteiras nacionais e reivindicam perante estados e instituições 
supraestatais, mas que ainda estão presos a pressupostos “nacionais”?

Em segundo lugar, desde a década de 1980, muita teoria foi pro-
duzida distinguindo os “antigos” movimentos sociais, baseados em 
classe, dos “novos”, de base identitária; ou os “movimentos redis-
tributivos” daqueles “movimentos por reconhecimento” (Calhoun, 
1993; Fraser, 2003). Os MATs contemporâneos confundem esses 
binários, baseando-se em (ou, em alguns casos, reinventando) iden-
tidades de longa data para fazer reivindicações econômicas e exigir 
redistribuição (sobretudo de terra) e reconhecimento (como cidadãos 
plenos da nação, como grupos culturalmente distintos e como popu-
lações vulneráveis, sob o direito internacional).

Em terceiro lugar, Sidney Tarrow (2005) sustentou que organizar 
recursos, identificar e aproveitar oportunidades políticas, e formular 
demandas de modo a permitir aos ativistas unirem-se a outros são 
enormes desafios, ainda maiores para os movimentos sociais trans-
nacionais do que para os nacionais. De nossa parte, afirmamos que 
o quadro é muito mais complexo. No caso de movimentos agrários, 
as alianças e ações transnacionais muitas vezes facilitam, ao invés de 
dificultar, a mobilização de recursos e a identificação de oportuni-
dades políticas. Na verdade, o ativismo transnacional é, em si, uma 
oportunidade política. Em alguns casos, organizações nacionais inte-
grantes de MATs foram criadas precisamente para aproveitar os 
fluxos de recursos – humanos e materiais – disponibilizados atra-
vés de afiliações e campanhas internacionais.2 ONGs doadoras, com 

 2 Este é o caso, por exemplo, da organização guatemalteca de âmbito nacional, 
Conampro, fundada em 1992, para preencher a vaga daquele país na coalizão 
centro-americana Asocode (Edelman, 1998), do SPI da Indonésia, fundado para 
afiliar-se à Via (como discutimos no Capítulo 5), ou – mais recentemente – de 
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frequência, oferecem apoio a atividades internacionais e ONGs de 
defesa e promoção de direitos aportam aos MATs recursos cogniti-
vos e informação política fundamentais. Contudo, o acesso a recur-
sos pode ser uma faca de dois gumes: de um lado, contribuindo para 
um forte perfil internacional e, de outro, gerando novos tipos de ten-
sões e vulnerabilidades, inclusive o fim de alguns MATs e o aban-
dono do trabalho transnacional por algumas organizações nacionais. 
Estudiosos dos movimentos sociais transnacionais (Keck; Sikkink, 
1998; Smith; Johnston, 2002; Tarrow, 2005; Della Porta, 2007; 
Moghadam, 2012; Juris; Khasnabish, 2013) – talvez em razão de um 
“viés urbano” – tendem a dar pouca ou nenhuma atenção aos MATs, 
embora estes estejam entre os maiores movimentos sociais do mundo 
hoje (ver capítulos 3 e 4).3 Acreditamos que o estudo das experiên-
cias e desafios dos MATs pode enriquecer o campo mais amplo do 
ativismo transnacional.

Isso nos leva a um quarto ponto importante sobre os MATs e a 
teoria dos movimentos sociais. Organizações camponesas, sejam elas 
transnacionais ou não, tendem a representar-se como processos sui 
generis, originados e desenvolvidos exclusivamente através da agên-
cia de seus adeptos camponeses. Embora reconheçamos a extraordi-
nária capacidade organizativa e a perspicácia política das lideranças 
de base, também salientamos que o campesinato atual não é o mesmo 
sequer de uma ou duas décadas atrás. Muitos ativistas rurais amplia-
ram suas perspectivas através de programas de capacitação, conta-
tos no exterior e participação em eventos internacionais da sociedade 
civil e em órgãos de governança nacionais e internacionais. Muitos 
conseguiram graduar-se em universidades. Um pequeno número 
deixou a agricultura e o ativismo para integrar-se à vida acadêmica, 
em cuja produção, com frequência, conferem legitimidade e des-
taque às demandas do movimento camponês (Desmarais, 2007). 
Além disso, embora frequentemente as relações entre movimento 

algumas organizações indianas fundadas para afiliarem-se a movimentos trans-
nacionais de pescadores (Sinha, 2012).

 3 Von Bülow (2010) é uma notável exceção.
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camponês e ONGs tenham sido carregadas de tensão, as fronteiras 
entre as duas categorias são, por vezes, difusas, e alianças com algu-
mas ONGs de investigação e defesa de direitos têm possibilitado aos 
MATs acesso crucial a importantes recursos cognitivos e a institui-
ções internacionais.

Em quinto lugar, para surpresa de muitos, os MATs têm estado à 
frente das lutas contra a globalização neoliberal, desde bem antes da 
Batalha de Seattle contra a OMC, em 1999, à qual alguns acadêmi-
cos e ativistas atribuem o início do movimento por justiça global. A 
surpresa decorre de dois mal-entendidos. Em um mundo em urba-
nização, especialmente, mas não só, no Norte global, camponeses e 
agricultores são vistos como ingênuos, incultos ou como relíquias de 
um passado que está desaparecendo rapidamente. Entretanto, como 
apontamos antes, os campesinatos de hoje são muito heterogêneos e, 
com frequência, bastante complexos. Outro mal-entendido e fonte 
de surpresa está relacionado ao papel da força de trabalho organi-
zada. O advento da globalização neoliberal, nos anos 1970, teve um 
efeito devastador sobre os sindicatos de trabalhadores em muitos 
países, com o fechamento ou privatização de alguns setores, a redu-
ção do setor público e a intensificação da concorrência internacional. 
Em Seattle, caminhoneiros aliaram-se a ambientalistas fantasiados 
de tartarugas, mas, em geral, os sindicatos, tanto nos países desen-
volvidos como naqueles em desenvolvimento, não conseguiram sus-
tentar uma oposição firme ao ataque neoliberal. No meio rural, a 
situação foi diferente. Também ali, a liberalização econômica teve 
um impacto devastador, como discutimos em detalhes nos próxi-
mos capítulos. Mas, devido à penetração incompleta do capital nas 
áreas rurais, restou, em muitos lugares, considerável capacidade de 
organização e resistência. Por fim, os MATs criaram e preencheram 
um espaço de protesto que o movimento sindical se mostrou inca-
paz de ocupar.

Em sexto lugar, o caso dos MATs demonstra como a política eco-
nômica é essencial ao estudo dos movimentos sociais. Uma recente 
análise de conteúdo de resumos e títulos de artigos em Mobiliza-
tion e em Social Movement Studies – dois dos principais periódicos 
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nessa área – revelou que os termos “capitalismo” e “economia” 
raramente aparecem, e que “luta de classes” e “conflito de classes” 
estão totalmente ausentes (Hetland; Goodwin, 2014). Os contex-
tos político-econômicos que deram origem a MATs – em particular 
a globalização neoliberal, a partir da década de 1980 – são centrais 
para a discussão que se segue neste livro. Do mesmo modo, argu-
mentamos que é impossível compreender a política dos movimen-
tos rurais sem examinar suas bases ou públicos de determinadas 
classes sociais – agricultores comerciais de grande escala, campone-
ses ricos, pequenos camponeses, ou trabalhadores rurais sem terra –, 
bem como as alianças entre classes que podem existir em organizações 
rurais. Os movimentos sociais raramente são tão coerentes quanto 
fazem crer seus líderes ou adeptos. Na verdade, constituem, muitas 
vezes, “arenas de disputa”. Como destaca Colin Barker (2014, p.8, 
itálicos no original), “[a] ‘luta de classes’ ocorre não só entre movi-
mentos e seus antagonistas, mas também dentro deles: suas ideias, 
formas de organização e repertórios de contestação residem, todos, 
na ‘visão estratégica’ de seus contendores”. Ao mesmo tempo, como 
reiteramos no Capítulo 2, embora “classe” seja uma categoria funda-
mental de análise da política agrária, é essencial compreender como 
esta intersecta outras identidades sociais como raça/etnia, gênero, 
geração, nacionalidade, região e local.

Um sétimo ponto envolve o fluxo e refluxo de movimentos ao 
longo do tempo e sua eventual fragilidade. Os estudiosos dos movi-
mentos sociais há muito reconhecem que os movimentos são afeta-
dos por “ciclos de protestos” – os turbulentos anos 1930 ou 1960, 
por exemplo (Tarrow, 1994; McAdam, 1995). Ou seja, os movimen-
tos, às vezes, têm um ciclo de “vida e morte” (Castells, 2012). Além 
disso, embora os ativistas tendam a projetar uma imagem demasia-
damente coerente de seus movimentos, e a exagerar a adesão a eles, 
observadores há muito percebem que as organizações camponesas (e 
outras) são com frequência arruinadas por divisões internas, e que 
seus líderes, muitas vezes, as usam como trampolim para ascensão 
individual (Landsberger; Hewitt, 1970). Os fenômenos das “orga-
nizações fictícias” (Tilly, 1984) e – na era da Internet – do “ativismo 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   12Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   12 03/08/2021   19:43:1303/08/2021   19:43:13



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  13

virtual” (Anheier; Themudo, 2002) – pequenos grupos que ten-
tam projetar uma presença expressiva – são, às vezes, relevantes no 
estudo dos MATs contemporâneos. De fato, neste livro, apontamos 
diversos casos em que MATs e seus movimentos nacionais filiados 
racharam ou se desintegraram totalmente. Longe de criarmos uma 
narrativa triunfalista, tentamos, sim, uma avaliação serena das fra-
gilidades e desafios.

Finalmente, reconhecemos a dificuldade enfrentada por leito-
res e leitoras em lidar com um livro que tenta alcançar um escopo 
global e foca em organizações formalmente constituídas. Se colo-
cássemos por extenso o nome de cada movimento ou organização, a 
cada vez que os mencionamos, este “pequeno livro” tornar-se-ia, de 
imediato, um de tamanho médio. Nossa prosa está, portanto, ine-
vitavelmente facilitada – ou dificultada, dependendo de sua perspec-
tiva – por uma “sopa de letras” de siglas. Elas são mencionadas por 
extenso (e às vezes traduzidas) na primeira menção, e aquelas utili-
zadas com mais frequência (por exemplo, Via para a Via Campesina) 
serão familiares depois de poucas páginas. Contudo, pode ser neces-
sário recorrer com frequência à lista de siglas (que contém os nomes 
completos no original e, quase sempre, uma tradução). Se você sen-
tir que está a afogar-se em uma sopa de letras, rogamos lembrar que 
cada sigla representa pessoas e instituições concretas, cada uma com 
sua trajetória, agenda, práticas e alianças específicas. Reconhecemos 
também (e discutimos em mais detalhes no Capítulo 4) que privi-
legiar analiticamente organizações formais pode ser um fator limi-
tador, pois tende a tornar invisível a atividade política ocorrida fora 
de suas fronteiras e a obscurecer o fato de que poucos movimentos 
sociais chegam a organizar além de uma minoria dos públicos que 
dizem representar. No entanto, explorar exaustivamente essas ques-
tões exigiria mais do que “um pequeno livro” – demandaria outro, 
mais extenso e distinto.
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SIGLAS

Sigla Nome original ou internacional Tradução

ACWW Associated Country Women of 
the World 

Associação das Mulheres Rurais 
do Mundo

AED ajuda externa ao desenvolvimento

AFA Asian Farmers Association for 
Sustainable Rural Development

Associação de Agricultores 
Asiáticos para o Desenvolvimento 

Rural Sustentável

Afasa African Farmers Association of 
South Africa

Associação Africana de 
Agricultores da África do Sul

AFSA Australian Food Sovereignty 
Alliance 

Aliança Australiana da Soberania 
Alimentar

AGMK Adivasi Gothra Mahasabha 
Kerala, Índia

AGRA Aliansi Gerakan Reforma Agraria Aliança dos Movimentos de 
Reforma Agrária, Indonésia

AgriSA Home of the South African 
Farmer Casa do Agricultor Sul-Africano

ALPF All Lanka Peasants Front Frente Cingalesa de Camponeses, 
Sri Lanka

Amihan National Federation of Peasant 
Women

Federação Nacional de Mulheres 
Camponesas, Filipinas

Anach Asociación Nacional de 
Campesinos de Honduras 

Associação Nacional dos 
Camponeses de Honduras
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

ANFS Arab Network for Food 
Sovereignty

Rede Árabe pela Soberania 
Alimentar

Angoc Asian NGO Coalition Coalizão Asiática de ONGs

ANPF All Nepal Peasants Federation Federação dos Camponeses do 
Nepal

ANWA All Nepal Women’s Association Associação das Mulheres do Nepal

APC Asian Peasant Coalition Coalizão Camponesa Asiática

APM Alliance of People’s Movement Aliança dos Movimentos 
Populares, Índia

APMU Andhra Pradesh Matsyakarula 
Union 

União Sindical dos Pescadores de 
Andhra Pradesh, Índia

APMW Andhra Pradesh Migrants 
Workers Union

União dos Trabalhadores Migrantes 
de Andhra Pradesh, Índia

APTFPU A. P. Sampradaya Mastya Karula 
Union 

União das Populações Pescadoras 
Tradicionais de Andhra Pradesh, 

Índia

APVVU Andhra Pradesh Vyavasaya 
Vruthidarula Union 

Federação de Trabalhadores 
Rurais Informais de Andhra 

Pradesh, Índia

ARWC Asian Rural Women’s Coalition Coalizão de Mulheres Rurais da 
Ásia

Asocode
Asociación Centroamericana de 

Organizaciones Campesinas para 
la Cooperación y el Desarrollo

Associação Centro-Americana de 
Organizações Camponesas para 
Cooperação e Desenvolvimento

ATC Asociación de Trabajadores del 
Campo 

Associação de Trabalhadores do 
Campo, Nicarágua

BAFLF Bangladesh Agricultural Farm 
Labor Federation 

Federação do Trabalho Agrícola 
de Bangladesh

BALU Bangladesh Agricultural Labour 
Union Sindicato Agrícola de Bangladesh

BAS Bangladesh Adivasi Samiti Associação de Povos Indígenas de 
Bangladesh

BBS Bangladesh Bhumiheen Samiti Associação dos Agricultores Sem 
Terra de Bangladesh

BKF Bangladesh Krishok Federation Federação de Camponeses de 
Bangladesh

BKS Bangladesh Kishani Sabha Associação de Mulheres 
Camponesas de Bangladesh
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

BKU Bharatiya Kisan Union
União dos Agricultores Indianos 

nacional e filiais subnacionais, 
Índia

BM Banco Mundial

CAOI Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas 

Coordenação Andina de 
Organizações Indígenas

CARP Comprehensive Agrarian Reform 
Program

Programa Extensivo de Reforma 
Agrária, Filipinas

CAWI Coalition of Agricultural Workers 
International

Coalizão Internacional de 
Trabalhadores Agrícolas

CCI Comitê de Coordenação 
Internacional da Via Campesina

CCODP Canadian Catholic Organization 
for Development and Peace 

Organização Católica Canadense 
para o Desenvolvimento e a Paz

Cenesta Centre for Sustainable 
Development and Environment 

Centro para o Desenvolvimento e 
Meio Ambiente Sustentáveis, Irã

Cetim Centre Europe-Tiers Monde Centro Europa-Terceiro Mundo, 
Suíça

CFA Canadian Federation of 
Agriculture

Federação Canadense da 
Agricultura

CFU Commercial Farmers’ Union União dos Agricultores 
Comerciais, Zimbábue

CGRA Campanha Global pela Reforma 
Agrária

CIDA Canadian International 
Development Agency 

Agência Canadense de 
Desenvolvimento Internacional

CILSS Comité Inter-États de Lutte 
contre la Sécheresse au Sahel 

Comitê Permanente Interestatal 
de Luta contra a Seca no Sahel

CIP
Comitê Internacional de 

Planificação pela Soberania 
Alimentar

Ciradr
Conferência Internacional 
sobre Reforma Agrária e 

Desenvolvimento

CLOC Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo

Confederação Latino-Americana 
de Organizações Camponesas 

CLPE consentimento livre, prévio e 
esclarecido

CNA Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

CNCR
Conseil National de Concertation 
et de Coopération des Ruraux du 

Sénégal

Conselho Nacional para o Diálogo 
e Cooperação entre Populações 

Rurais do Senegal

CNTC Central Nacional de Trabajadores 
del Campo 

Central Nacional de 
Trabalhadores Rurais, Honduras

Coati Colectivo para la Autogestión de 
Tecnologías para la Interpretación 

Coletivo para a Autogestão de 
Tecnologias de Interpretação, 

Espanha

Cococh
Consejo Coordinador de 

Organizaciones Campesinas de 
Honduras 

Conselho Coordenador de 
Organizações Camponesas de 

Honduras

Conampro
Coordinadora Nacional de 

Pequeños y Medianos Productores 
de Guatemala

Confederação Nacional de 
Pequenos e Médios Produtores da 

Guatemala

Contag
Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura, 
Brasil

COPA
Committee of Professional 

Agricultural Organisations in the 
European Union 

Comitê de Organizações 
Profissionais Agrícolas da União 

Europeia

Coprofam
Confederação das Organizações 

de Produtores Familiares do 
Mercosul 

CPE Coordination Paysanne 
Européenne

Coordenação Camponesa 
Europeia

CRH Conselho de Direitos Humanos 
da ONU

CSA Comitê de Segurança Alimentar 
Mundial

CSD Commission on Sustainable 
Development

Comissão sobre Desenvolvimento 
Sustentável

CTNs corporações transnacionais

DKMP Demokratikong Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas 

Movimento Camponês 
Democrático das Filipinas

ECMI Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas

Articulação Continental de 
Mulheres Indígenas

Ecowas Economic Community of West 
Africa 

Comunidade Econômica da África 
Ocidental

ECVC European Coordination Via 
Campesina

Coordenação Europeia da Via 
Campesina
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

ELAA Escola Latino-Americana de 
Agroecologia, Brasil

ETC Group Action Group on Erosion, 
Technology and Concentration 

Grupo de Ação sobre Erosão, 
Tecnologia e Concentração, 

Canadá

FAD Foundation of Agricultural 
Development

Fundação para o Desenvolvimento 
Agrícola, Mongólia

FAO
Food and Agriculture 

Organization of the United 
Nations 

Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia 

Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia

Fetraf Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar, Brasil

FFF Federation of Free Farmers Federação dos Agricultores 
Livres, Filipinas

FIAN Foodfirst Information and Action 
Network 

Rede de Informação e Ação pelo 
Direito a se Alimentar

Fimarc
Fédération Internationale des 

Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques 

Federação Internacional de 
Movimentos de Adultos Rurais 

Católicos

FMI Fundo Monetário Internacional

FSM Fórum Social Mundial

GATT General Agreement on Tariffs and 
Trade

Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio

GM geneticamente modificado 
~cultivos

Grain Genetic Resources and Action 
International

Recursos Genéticos e Ação 
Internacional, Espanha

HIC Habitat International Coalition Coalizão Internacional do Habitat

Hivos Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

Instituto Humanista para a 
Cooperação com os Países em 
Desenvolvimento, Holanda

IAASTD
International Assessment of 

Agricultural Knowledge, Science 
and Technology for Development 

Avaliação Internacional de 
Saberes, Ciência e Tecnologia 

Agrícola para o Desenvolvimento

IALA
Instituto Universitario 

Latinoamericano de Agroecología 
“Paulo Freire”

Instituto Universitário Latino-
Americano de Agroecologia 
“Paulo Freire”, Venezuela
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

ICA International Commission of 
Agriculture

Comissão Internacional de 
Agricultura, Paris

ICCO Interchurch Organization for 
Development Cooperation

Organização Inter-Igrejas 
de Cooperação para o 

Desenvolvimento, Holanda

ICSF International Collective in 
Support of Fishworkers

Coletivo Internacional de Apoio 
aos Pescadores Artesanais, Índia 

e Bélgica

ICW International Council of Women Conselho Internacional de 
Mulheres

IFAD International Fund for 
Agricultural Development 

Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura

IFAP International Federation of 
Agricultural Producers 

Federação Internacional de 
Produtores Agrícolas

IFC International Finance Corporation Corporação Financeira 
Internacional

IFIs instituições financeiras 
internacionais

IFTOP Indian Federation of Toiling 
Peasants

Federação Indiana de 
Trabalhadores Camponeses, Índia

IIA International Institute of 
Agriculture

Instituto Internacional de 
Agricultura, Roma

IITC International Indian Treaty 
Council 

Conselho Internacional dos 
Tratados Indígenas

ILC International Land Coalition Coalizão Internacional para o 
Acesso à Terra

IUF

International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, 

Catering, Tobacco & Allied 
Workers’ Associations 

União Internacional das 
Associações de Trabalhadores 
em Alimentação, Agricultura, 

Hotelaria, Restaurantes, Fumo e 
Similares

IWW Industrial Workers of the World Trabalhadores Industriais do 
Mundo

KCFA Kerala Coconut Farmers 
Association 

Associação dos Produtores de 
Coco de Kerala

KGSSS Karnataka Grameena Sarva 
Shramik Sangh 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Karnataka, Índia

KMP Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas 

Movimento Camponês das 
Filipinas
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

KMT Kuomintang Partido Nacionalista Chinês

KRRS Karnataka Rajya Raitha Sangha Associação de Agricultores do 
Estado de Karnataka, Índia

LPM Landless People’s Movement Movimento dos Sem-Terra, 
África do Sul

LRAN Land Research and Action 
Network 

Rede de Pesquisa-Ação sobre a 
Terra

LTO Land-en Tuinbouw Organisatie 
Nederland 

Organização Agrícola e Hortícola 
da Holanda

Maela Movimiento Agro-Ecológico 
Latinoamericano

MATs Movimentos Agrários 
Transnacionais

Mijarc
Mouvement International de 
la Jeunesse Agricole et Rurale 

Catholique 

Movimento Internacional da 
Juventude Agrícola e Rural 

Católica

MMM Marcha Mundial de Mulheres

Mocase Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero, Argentina

Monlar Movement for National Land and 
Agricultural Reform 

Movimento da Reforma Agrária e 
Agrícola Nacional, Sri Lanka

MOPR Mezhdunarodnaia Organizatsiia 
Pomoshchi Revoliutsioneram Socorro Vermelho Internacional

MST Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, Brasil

NALA Nepal Agricultural Labor 
Association 

Associação do Trabalho Agrícola 
do Nepal

NAV Nederlandse Akkerbouw Vakbond Sindicato Agrícola Holandês, 
Holanda

NPE Nova Política Econômica, 
União Soviética

NFA National Farmers Assembly Assembleia Nacional de 
Agricultores, Sri Lanka

NFFC National Family Farm Coalition Coalizão Nacional da Agricultura 
Familiar, EUA

NFSW National Federation of Sugar 
Workers

Federação Nacional dos 
Trabalhadores do Açúcar, 

Filipinas

NFU National Farmers Union União Nacional de Agricultores, 
Canadá
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

NFU National Farmers Union União Nacional de Agricultores, 
EUA

NLC National Land Committee Comitê Nacional da Terra, África 
do Sul

NNFFA Nepal National Fish Farmers 
Association 

Associação Nacional dos 
Piscicultores do Nepal

NNPWA Nepal National Peasant Women’s 
Association

Associação Nacional das Mulheres 
Camponesas do Nepal

NRS AP Nandya Raita Samakya União dos Agricultores de 
Nandyal, Andhra Pradesh, Índia

OCDE Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico

OGM organismo geneticamente 
modificado

OMC Organização Mundial do 
Comércio

ONG organização não governamental

OWINFS Our World Is Not For Sale Nosso Mundo Não Está à Venda

PCC Partido Comunista Chinês

PAFO Pan-African Farmers’ 
Organization

Organização Pan-Africana de 
Agricultores

Pamalakaya
National Federation of Small 

Fisherfolk Organization in the 
Philippines 

Federação Nacional das 
Organizações de Pequenos 

Pescadores das Filipinas

PAN-AP Pesticide Action Network Rede de Ação sobre Pesticida Ásia 
Pacífico

PFS Paulo Freire Stichting Fundação Paulo Freire, Holanda

PKMT Pakistan Kisan Mazdoor Tahreek Movimento Trabalhista do 
Paquistão

PPME países pobres muito endividados

Propac
Plateforme Régionale des 
Organisations Paysannes 

D’Afrique Centrale

Plataforma Regional de 
Organizações Camponesas da 

África Central

RAFI Rural Advancement Foundation 
International

Fundação Internacional para o 
Progresso Rural

rai responsible agricultural 
investment 

investimento responsável na 
agricultura

ram reforma agrária de mercado

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   22Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   22 03/08/2021   19:43:1403/08/2021   19:43:14



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  23

Sigla Nome original ou internacional Tradução

REDD+ 
Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest 

Degradation 

Redução de emissões decorrentes 
do desmatamento e da degradação 

de florestas

RNB renda nacional bruta

Roppa

Réseau des Organisations 
Paysannes et des Producteurs 

Agricoles de L’Afrique de 
L’Ouest

Rede de Organizações 
Camponesas e de Produtores 
Agrícolas da África Ocidental 

SAAU South African Agricultural Union União Agrícola Sul-Africana

Sacau Southern African Confederation 
of Agricultural Unions 

Confederação Sindical Agrícola do 
Sul da África

SOC Sindicato Obrero del Campo Sindicato dos Tralhadores do 
Campo, Andaluzia, Espanha

SPI Serikat Petani Indonesia União dos Agricultores Indonésios

SRA Sociedad Rural Argentina

TNDWM Tamil Nadu Dalit Women’s 
Movement

Movimento de Mulheres Dalit de 
Tamil Nadu, Índia

TNFA Tamil Nadu Farmers Association Associação dos Agricultores de 
Tamil Nadu

TNI Transnational Institute Instituto Transnacional

TNWF Tamil Nadu Women’s Forum Fórum de Mulheres de Tamil 
Nadu, Índia

TWF Tenaganita Women’s Force Força de Mulheres Tenaganitas, 
Malásia

TWN Third World Network Rede do Terceiro Mundo

Via La Vía Campesina Via Campesina

UMA Unyon ng Manggagawa sa 
Agrikultura 

União dos Trabalhadores 
Agrícolas, Filipinas

UNAG Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos

União Nacional de Agricultores e 
Pecuaristas, Nicarágua

Undrip UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples

Declaração da ONU sobre 
Direitos dos Povos Indígenas

Unorca
Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas, México

Unorka
Ugnayan ng mga Nagsasariling 

Lokal na Organisasyon sa 
Kanayunan 

Confederação de Organizações 
Rurais Locais Independentes, 

Filipinas
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Sigla Nome original ou internacional Tradução

Upanacional
Unión de Pequeños y Medianos 
Agricultores Nacionales, Costa 

Rica

UPPA Union Provisoire des Paysans 
Africains 

União Provisória de Camponeses 
Africanos

USFSA US Food Sovereignty Alliance Aliança Americana da Soberania 
Alimentar, EUA

VNWF Vikalpani National Women’s 
Federation

Federação Nacional de Mulheres 
Vikalpani, Sri Lanka

Wamip World Alliance of Mobile 
Indigenous People 

Aliança Mundial de Povos 
Indígenas Nômades

WFF World Forum of Fish Harvesters 
and Fish Workers 

Fórum Mundial de Pescadores e 
Trabalhadores da Pesca

WFFP World Forum of Fisher Peoples Fórum Mundial de Populações de 
Pescadores

WFO World Farmers’ Organization Organização Mundial de 
Agricultores

WWOOF World Wide Opportunities on 
Organic Farms 

Oportunidades Mundiais em 
Sítios Orgânicos

ZANU Zimbabwe African National 
Union

União Nacional Africana do 
Zimbábue

Zimsoff Zimbabwe Small Organic 
Smallholder Farmers Forum

Fórum dos Pequenos Agricultores 
Orgânicos do Zimbábue

ZNFU Zambia National Farmers Union União Nacional de Agricultores 
da Zâmbia
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1  
MOVIMENTOS AGRÁRIOS 

TRANSNACIONAIS: TRAJETÓRIAS E 
DIVERSIDADE

Os movimentos e redes agrárias transnacionais contemporâneos 
são plurais e diversos, embora os observadores, com frequência, con-
centrem sua atenção apenas naqueles movimentos agrários transna-
cionais (MATs) mais visíveis e “ruidosos”, como a Via Campesina 
(Via). Vários analistas também consideram – e muitos ativistas rurais 
afirmam – que os MATs contemporâneos constituem um novo fenô-
meno, gerado pela globalização neoliberal e possibilitado por novas 
tecnologias de comunicação e por transporte aéreo de baixo custo. No 
entanto, a utopia da solidariedade internacional antecede a Internet 
em pelo menos um século, e os movimentos agrários transnacionais 
nada têm de novo. Alguns deles formaram-se no final do século XIX 
e início do século XX, outros na esteira da Segunda Guerra Mun-
dial, e muitos nas décadas de 1980 e 1990. Alguns dos atuais movi-
mentos ou redes existem há décadas, como é o caso, por exemplo, do 
programa de extensão rural horizontal Campesino a Campesino, na 
América Central e no México, iniciado nas décadas de 1960 e 1970 
(Boyer, 2010; Bunch, 1982; Holt-Giménez, 2006). Além disso, os 
movimentos ou redes transnacionais hoje existentes apoiam-se, mui-
tas vezes, em vínculos transfronteiriços mais antigos, estabelecidos 
bem antes da investida neoliberal do início dos anos 1980 (Edelman, 
2003). Muitos desses laços transfronteiriços e transcontinentais 
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foram forjados, por exemplo, nas décadas de 1970 e 1980, no âmbito 
das extensas redes de solidariedade que, na Europa e na América do 
Norte, apoiavam os movimentos de libertação nacional e de combate 
às ditaduras em países em desenvolvimento como Chile, Nicará-
gua, África do Sul e Filipinas. Mas a construção de alianças transna-
cionais entre camponeses e agricultores é muito anterior. Conhecer 
os movimentos agrários transnacionais do passado contribui para a 
compreensão da diversidade e das dinâmicas dos MATs contempo-
râneos e, em alguns casos, ajuda a explicar a emergência de movi-
mentos e redes contemporâneos.

Antecedentes históricos

Esta seção discute brevemente vários MATs históricos e con-
temporâneos que têm recebido pouca atenção acadêmica. Os MATs 
hoje mais proeminentes, particularmente a Via, são examinados em 
detalhes nos capítulos seguintes. A construção de alianças transna-
cionais entre organizações camponesas e de pequenos agricultores 
ganhou impulso no fim da década de 1980, mas suas origens remon-
tam ao final do século XIX. Isso sugere que o ativismo transfrontei-
riço não é simples fruto de computadores e Internet, de transporte 
aéreo acessível, do crescente domínio das instituições de governança 
supranacionais ou do enfraquecimento dos Estados nacionais diante 
da globalização neoliberal. As primeiras organizações agrárias trans-
nacionais exibiam, por vezes, combinações ecléticas de populismo 
agrário, comunismo, reformismo e noblesse oblige das elites, paci-
fismo e feminismo. Como os “novos movimentos sociais” dos anos 
1960 em diante, ativistas pertinazes, que participaram de sucessivos 
movimentos, apoiaram-se em experiências prévias de lutas para criar 
novos tipos de demandas.
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Associação das Mulheres Rurais do Mundo

Essas conexões entre temáticas e através de gerações se eviden-
ciam, se examinarmos brevemente as forças que convergiram na 
Associated Country Women of the World (ACWW, Associação das 
Mulheres Rurais do Mundo), uma organização rural transnacional 
que começou a formar-se no final da década de 1920.1 A ACWW 
tem suas origens, provavelmente, em encontros entre líderes do 
International Council of Women (ICW – Conselho Internacional de 
Mulheres) – fundado em Washington em 1888 – e do Women’s Ins-
titute (WI – Instituto de Mulheres), organização criada no Canadá, 
nas década de 1890, e que se espalhou para os Estados Unidos, Ingla-
terra e muitas colônias britânicas (Davies, s.d). O ICW foi fundado 
por ativistas norte-americanas (e por delegadas de outros oito paí-
ses) que haviam participado dos movimentos abolicionista e pelo 
sufrágio feminino e do movimento de temperança (Rupp, 1997).2 
Os Institutos das Mulheres (Women’s Institutes) foram criados por 
líderes da seção canadense do ICW, como subsidiárias dos Institu-
tos de Agricultores (Farmer’s Institutes), um programa provincial de 
extensão que também existia nos Estados Unidos (Moss; Lass, 1988; 
McNabb; Neabel, 2001). Em 1913, a ativista canadense do WI, 
Madge Watt, mudou-se para a Grã-Bretanha, onde ajudou a fun-
dar várias centenas de Institutos das Mulheres locais, convencendo 
Ishbel Gordon Aberdeen, presidente de longa data do ICW, a cons-
tituir uma federação internacional. Watt e Lady Aberdeen, uma aris-
tocrata feminista cujo marido servira como governador britânico no 
Canadá, convocaram uma reunião em Londres, em 1929, trazendo 
mulheres de 23 países, e estabeleceram um comitê de mulheres rurais 
do ICW (Drage, 1961). O comitê publicava um anuário, What the 
Countrywomen of the World Are Doing [O que fazem as mulheres 
rurais do mundo], uma revista, The Countrywoman [A mulher rural] 

 1 Sobre a ACWW e o IFAP, ver Edelman (2003); sobre a Internacional Verde, ver 
Borras, Edelman e Kay (2008).

 2 Keck e Sikkink (1998, p.41) consideram o movimento abolicionista um impor-
tante “precursor” dos movimentos sociais transnacionais posteriores.
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e um boletim, Links of Friendship [Laços de Amizade]. Além disso, 
distribuía panfletos em três línguas para recrutar novas associações 
nacionais (Meier, 1958). Em 1933, em Estocolmo, transformou-se 
na Associated Country Women of the World – ACWW.

Nos primórdios da organização, mulheres da aristocracia inglesa, 
belga, romena, alemã e sueca desempenharam papéis centrais (e, 
mesmo recentemente, em 2012, seu conselho diretor incluía uma 
princesa malaia) (ACWW, 2012; Meier, 1958; Drage, 1961; Lon-
don Times, 1946). Em 1936, seu primeiro Congresso Trienal fora 
da Europa, realizado em Washington, levou cerca de 7 mil mulheres 
agricultoras, a maioria delas americanas (Meier, 1958). A ACWW 
estabeleceu escolas de oratória para as organizadoras e pesquisou 
sobre temas como serviços de parteiras e nutrição. No período pré-
-guerra, atuou junto à Liga das Nações. Durante a guerra, a orga-
nização mudou sua sede de Londres para a Cornell University, um 
importante centro de pesquisa agrícola situado no norte do estado 
de Nova York, nos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mun-
dial, conquistou status consultivo em diversas agências das Nações 
Unidas (Meier, 1958). Recentemente, a ACWW tem apoiado pro-
gramas de geração de renda de pequena escala, incluindo a produ-
ção de óleo de palma, e defendido os direitos das mulheres em foros 
internacionais, embora sem uma ênfase crítica sobre questões de 
terra, trabalho e meio ambiente. Apesar da crescente participação 
de mulheres dos países menos desenvolvidos e da abordagem cada 
vez mais complexa das questões de gênero, a ACWW jamais supe-
rou suas origens aristocráticas britânicas. Seus congressos ainda são 
realizados em inglês, sem tradução, uma prática que limita a par-
ticipação dos países que não são de língua inglesa basicamente às 
mulheres com nível de educação elevada, das classes média e alta, 
a maior parte das quais são de equipes de ONGs e não produto-
ras rurais (Edelman, 2003). Ainda assim, a ACWW afirma contar 
hoje com 9 milhões de filiadas, em 450 associações participantes, de 
cerca de 70 países (ACWW, 2012).
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A Internacional Verde

Na década posterior à Primeira Guerra Mundial, dois movimen-
tos internacionais disputavam o apoio dos camponeses na Europa 
central e na oriental: o movimento agrário Internacional Verde, 
por algum tempo sediado em Praga, e a Internacional Camponesa 
ou Krestintern, com sede em Moscou (Jackson, 1966).3 Depois da 
guerra, partidos políticos agrários ou liderados por camponeses 
chegaram ao poder na Bulgária e na Iugoslávia e exerceram grande 
influência sobre Checoslováquia, Polônia, Romênia, Hungria, Áus-
tria e Holanda. Os partidos agrários divergiam em ideologia e prática 
e, em geral, estavam formados por tendências internas que compe-
tiam acirradamente. A maioria, no entanto, procurava alterar as rela-
ções de troca em favor das áreas rurais, implementar a redistribuição 
de terras e romper o poder dos grupos latifundiários tradicionais. 
Os dois últimos objetivos, evidentemente, eram partilhados pelos 
comunistas, com quem os agrários mantinham relações complexas, 
ocasionalmente colaborativas, mas em geral antagônicas em quase 
todos os países.

O mais forte governo agrário estava na Bulgária, onde, em 1919, 
depois de um período de violência e instabilidade, o sindicato rural 
de Alexander Stamboliski venceu as primeiras eleições pós-guerra 
(Jackson, 1966; Bell, 1977). Stamboliski realizou reformas sociais 
abrangentes, especialmente mudanças no sistema tributário para 
favorecer a população rural pobre e distribuição de algumas gran-
des propriedades ao campesinato. Ao longo dos quatro anos seguin-
tes, os agrários conquistaram crescente apoio eleitoral (assim como 
os comunistas, o segundo maior partido). Stamboliski – conhecido 
por sua animosidade em relação às cidades e aos citadinos, que ele 
com frequência denominava de “parasitas” – almejava transformar 

 3 Krestintern foi uma combinação do russo Krest’yianskii Internatsional, ou 
Camponês Internacional. Sobre as internacionais Vermelha e Verde, ver Borras; 
Edelman; Kay (2008).
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a Bulgária em um “Estado agrícola modelo” no prazo de vinte anos 
(Jackson, 1966; Pundeff, 1992).

Stamboliski governou a Bulgária com a ajuda da Guarda 
Laranja Rural, milícias camponesas armadas de cassetetes, que 
mobilizou para se opor às ameaças contra o governo vindas sobre-
tudo dos comunistas e dos nacionalistas de direita macedônios 
(Pundeff, 1992). Na política exterior, tentou garantir apoio dos par-
tidos agrários da Polônia, Checoslováquia e outros para uma liga 
agrícola internacional que serviria para contrabalançar a reacioná-
ria Internacional Branca dos monarquistas e proprietários e a Inter-
nacional Vermelha dos bolcheviques (Colby, 1921; Gianaris, 1996; 
Alforde, 2013).

A Internacional Verde surgiu em 1920, quando os partidos agrá-
rios de Bulgária, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Romênia, Holanda 
e Suíça intercambiaram delegações e estabeleceram uma liga, livre-
mente organizada sob a direção de um médico bávaro e líder cam-
ponês, monarquista, o dr. Georg Heim (Durantt, 1920). No ano 
seguinte, a aliança constituiu-se formalmente como a Agência Agrá-
ria Internacional e estabeleceu uma sede em Praga (Bell, 1966). Esse 
esforço, devido em boa parte à iniciativa de Stamboliski, pouco avan-
çou nos três anos seguintes, uma vez que o líder búlgaro estava ocu-
pado com diversos problemas diplomáticos e uma ampla gama de 
adversários internos, incluindo comunistas, elites urbanas desconten-
tes, militares nacionalistas e monarquistas, “brancos” refugiados da 
guerra civil na União Soviética, e extremistas de direita macedônios.

Em 1923, os inimigos de Stamboliski o assassinaram, em um san-
grento golpe direitista que marcou o início de mais de duas décadas 
de ditadura militar e monarquista.4 Rapidamente, eles derrotaram a 
intermitente resistência camponesa e dezenas de simpatizantes do 
Sindicato Agrário foram mortos no decorrer das semanas seguin-
tes. Alguns meses após o golpe, uma breve e frágil aliança entre exi-
lados búlgaros agrários e comunistas produziu um levante liderado 

 4 Durante o golpe, os comunistas declararam-se neutros em relação ao que consi-
deravam uma simples briga entre as burguesias urbanas e rurais (Bell, 1977).
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pelos comunistas, mas que também foi rapidamente sufocado, com a 
morte de cerca de 5 mil rebeldes (Pundeff, 1992; Carr, 1964).

A Internacional Vermelha Camponesa

O desastre búlgaro abriu caminho para a decisão da Internacio-
nal Comunista (Comintern), em 1923, de estabelecer uma Inter-
nacional Vermelha Camponesa (Krestintern) e aprofundar os laços 
com os partidos agrários. Vários fatores relacionados à União Sovié-
tica e ao movimento comunista internacional também contribuíram 
para essa iniciativa. A introdução, em 1921, da Nova Política Eco-
nômica (NPE) na URSS, caracterizada por uma maior tolerância 
em relação aos mercados agrícolas e à pequena propriedade, marcou 
o início de um período singularmente favorável aos camponeses na 
história soviética, o qual se estendeu até 1929, quando a consolida-
ção do governo de Stálin inaugurou a coletivização da agricultura e 
o “extermínio dos kulaks como classe”. Desapontada com o fracasso 
do levante comunista de 1919 na Alemanha e na Hungria, e com a 
derrota da invasão soviética da Polônia, em 1920, Moscou voltava-
-se cada vez mais para o leste como zona com maiores possibilida-
des de sucesso dos novos movimentos revolucionários. Mas essas 
sociedades possuíam pequenos contingentes proletários industriais 
e gigantescos campesinatos. No congresso de fundação do Krestin-
tern, em 1923, o grupo lançou um apelo aos “tenazes trabalhadores 
dos países coloniais” (Carr, 1964, p.615). A primeira edição de sua 
revista trazia artigos de Nguyen Ai-quoc (pseudônimo de Ho Chi 
Minh) e de Sen Katayama, funcionário do Comintern japonês, cujas 
atividades cobriam a Ásia e estendiam-se até mesmo ao México e à 
América Central (Edelman, 1987).

Foram poucas as ocasiões em que o Krestintern conseguiu atrair 
movimentos agrários não comunistas. Em 1924, por um curto 
período, recrutou como membro o Partido Camponês croata, de 
Stjepan Radić, que, como Moscou, se opunha enfaticamente à ideia 
de uma federação iugoslava, a qual poderia tornar-se “uma máscara 
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para o imperialismo da Grande Sérvia” (Biondich, 2000, p.198). 
Contudo, Radić, que ao filiar-se ao Krestintern pretendia pressionar 
Belgrado por uma maior autonomia croata, tinha inclinações pacifis-
tas e achava difícil colaborar com os comunistas iugoslavos. Na ver-
dade, ele nunca participou de qualquer atividade do Krestintern e 
sua rápida retirada enfraqueceu a legitimidade de uma já frágil orga-
nização (Carr, 1964; Jackson, 1966).

O Partido Nacionalista da China, o Kuomintang (KMT), tam-
bém flertou com o Krestintern durante meados da década de 1920, 
como parte de sua aliança com o Partido Comunista Chinês (PCC). 
Vários líderes do KMT visitaram Moscou, e funcionários do Kres-
tintern e do Comintern, incluindo Ho Chi Minh e um grande grupo 
de militantes vietnamitas, estudaram no Instituto de Formação do 
Movimento Camponês (IFMC) do PCC, no qual Mao Tsé-Tung 
atuava como professor (Quinn-Judge, 2003). Mas esse vínculo tam-
bém se rompeu, em 1927, quando o KMT massacrou seus aliados 
comunistas em Xangai, ação que tomou os líderes soviéticos de sur-
presa. Às vésperas do golpe, o Comintern havia recomendado ao 
PCC depor suas armas (Cohen, 1975).

O Krestintern jamais conseguiu influenciar as demais “organiza-
ções subsidiárias” do Comintern, como a Internacional Sindical Ver-
melha (Profintern) ou a Socorro Vermelho Internacional (também 
conhecida por sua sigla russa MOPR). Após o congresso de 1925 do 
Comintern, o Krestintern realizou uma plenária, com 78 delegados 
de 39 países, e recomendou que seus militantes participassem das 
organizações camponesas existentes e tentassem alinhá-las às posi-
ções comunistas (Carr, 1964). Mas essa estratégia levaria dois anos 
depois ao fiasco de Xangai e, exceto por alguns efêmeros êxitos orga-
nizativos, no final dos anos 1920, o Krestintern estava moribundo. 
Figuras pró-camponeses no Partido Soviético, em particular Niko-
lai Bukharin, cada vez mais tinham de adaptar-se à visão de Stálin 
sobre o mundo rural e acabaram, em sua maioria, eliminadas durante 
os expurgos dos anos 1930 (Cohen, 1975). A única iniciativa dura-
doura do Krestintern foi a fundação do Instituto Agrário Interna-
cional, em Moscou, com o objetivo explícito de servir de contrapeso 
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ao Instituto Internacional de Agricultura (IIA), sediado em Roma, 
criado em 1905 com o apoio da Fundação Rockefeller e de uma pre-
cursora remota da Organização das Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura (Carr, 1964; Jackson, 1966).

Verde versus Vermelho nos anos 1920

Vista de fora, no entanto, a Internacional Vermelha Camponesa 
não parecia tão frágil. Em 1926-1927, sentindo-se ameaçadas pelo 
Krestintern, coalizões rivais buscaram formar um órgão de coor-
denação internacional. O primeiro foi iniciativa do dr. Ernst Laur, 
secretário-geral da União Camponesa Suíça, a fim de unificar a 
Comissão Internacional de Agricultura (ICA), com sede em Paris, 
e o IIA, de Roma, que tinha laços estreitos com a Liga das Nações.5 
A ideia de Laur era criar vínculos fortes entre organizações nacio-
nais de camponeses e de agricultores e os dois órgãos de política. No 
entanto, seu plano fracassou quando o ICA e o IIA estabeleceram 
grupos concorrentes de coordenação internacional de organizações 
de agricultores, e quando os partidos agrários da Europa oriental se 
mantiveram distantes, desconfiados da oposição de Laur às expro-
priações de grandes propriedades e à intervenção no setor agrícola 
(Jackson, 1966).

Em 1926, a Agência Agrária Internacional, de Praga, ou Inter-
nacional Verde, abandonou sua orientação pan-eslava inicial e pas-
sou a contatar organizações de agricultores na França, Romênia, 
Finlândia e outras partes da Europa. Sob a liderança de Karel Mečiř, 
que servira como embaixador tcheco na Grécia, a Internacional 
Verde definiu-se como um centro para troca de experiências, apoio 
moral e solidariedade entre camponeses e partidos agrários, e como 
adversário internacional de governos nacionais que ameaçassem 

 5 O ICA foi criado em 1889 pelo ministro da Agricultura francês, Jules Melin. 
A organização buscou realizar congressos internacionais periódicos sobre pro-
blemas técnicos da agricultura mundial (Jackson, 1966).
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os interesses camponeses. Entretanto, suas principais atividades 
foram a publicação de um boletim trimestral multilíngue e a rea-
lização de convenções anuais. Em 1929, no seu auge, incluía dezes-
sete partidos-membros, estendendo-se, nas palavras de Mečiř, “do 
Oceano Atlântico ao Mar Negro, do Oceano Ártico ao Mar Egeu ” 
(Jackson, 1966, p.149).

A crise econômica mundial de 1929, a derrocada de vários parti-
dos agrários nacionais e a ascensão do fascismo contribuíram para o 
fim da Internacional Verde. Os comunistas, a despeito de flertes oca-
sionais com os partidos agrários, condenavam com veemência tanto a 
Internacional Verde, como a tentativa de Laur de unir o ICA de Paris 
e o IIA de Roma. No contexto cada vez mais polarizado das Euro-
pas central e do leste, com rápida diminuição do espaço político, o 
projeto de uma internacional de camponeses ou agricultores só pôde 
irromper depois da Segunda Guerra Mundial, com a fundação da 
International Federation of Agricultural Producers (IFAP, Federa-
ção Internacional de Produtores Agrícolas).

A Federação Internacional de Produtores Agrícolas

A IFAP surgiu em meio ao otimismo em relação à cooperação 
global do fim da Segunda Guerra, e aos sérios temores de escas-
sez de alimentos e da reincidência de uma crise agrícola como a dos 
anos 1930. Após o fim da guerra, o racionamento de alimentos na 
Grã-Bretanha persistiu ainda por cerca de uma década e, na rea-
lidade, tornou-se ainda mais severo para alguns produtos básicos 
como batatas. O mesmo artigo do Times que anunciava a fundação 
do IFAP, em 1946, por exemplo, também saudava a iminente che-
gada de “215.181 caixas de maçãs da Austrália” e “o primeiro car-
regamento de tomates das Ilhas do Canal” (London Times, 1946b).

Em 1946, o Sindicato Nacional de Agricultores britânico con-
vocou uma reunião, em Londres, de representantes de agriculto-
res de 30 países, com o objetivo de criar uma coalizão transnacional 
para apoiar a recém-formada Organização das Nações Unidas para 
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Agricultura e Alimentação (FAO), e de superar as diferenças entre 
grupos de interesse baseados em insumos básicos – por exemplo, 
produtores de grãos e produtores de gado de engorda – no setor 
agrícola (London Times, 1946a, 1946b). As organizações do norte 
europeu, que vieram a dominar a IFAP, possuíam uma trajetória de 
décadas em congressos internacionais, muitos envolvendo socieda-
des cooperativas e grupos de agricultores cristãos criados no início do 
século XX (ICA; IFAP, 1967; IFAP,1957). Apesar de alguma ambi-
guidade em relação ao liberalismo de mercado, essas forças costuma-
vam apoiar partidos políticos de centro-direita. No período anterior 
à Segunda Guerra, atuavam em consonância com o IIA, de Roma 
(ver na subseção anterior), que empreendia pesquisa agronômica, 
defendia sistemas padronizados de divulgação de dados estatísticos e 
cooperava com a Liga das Nações. A FAO, criada em 1945, foi expli-
citamente modelada com base nessa experiência prévia, e a IFAP 
destinava-se a ser a parceira ou aliada da FAO no setor privado.

A prevalente situação de escassez é um elemento importante para 
se compreender por que as organizações de agricultores britânicas 
e de outras partes da Europa, no período pós-guerra, assim como 
a FAO e a IFAP, consideravam o aumento da produção agrícola 
um imperativo fundamental. Durante a convenção de fundação da 
IFAP, algumas delegações não europeias, especialmente as canaden-
ses, demandaram mecanismos de comercialização internacional e de 
gestão da oferta “que distribuíssem a abundância de forma eficiente e 
de modo que os excedentes não implicassem desastres para os produ-
tores” (London Times, 1946b). No entanto, prevalecia a orientação 
“produtivista” na IFAP, a qual veio depois a constituir um forte eixo 
de dissenção com as organizações agrárias mais radicais, que emer-
giram a partir da década de 1980 e cujas prioridades eram a equidade 
social e a sustentabilidade ambiental.

Nos primeiros anos da organização, os dirigentes da IFAP, 
quase todos de países desenvolvidos, participaram de delegações 
governamentais para as conferências da FAO, algumas vezes exer-
cendo considerável influência sobre as políticas da FAO (IFAP, 
1952a). Suas conexões com as instituições de governança global e 
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com as grandes organizações de agricultores no Norte global per-
mitiram à IFAP atrair um número crescente de organizações de 
camponeses e agricultores do Sul global. Sua estrutura organizacio-
nal interna baseava-se em uma gama variada de unidades regionais 
e focadas em commodities. Por várias décadas, a IFAP foi, possivel-
mente, o maior e mais influente movimento agrário transnacional, 
embora tenha sido aos poucos ofuscada pelo surgimento de grupos 
mais radicais, especialmente a Via (analisada em detalhes nos próxi-
mos capítulos). Em 2010, a IFAP foi atingida por uma súbita e grave 
crise interna que levou a organização à insolvência e dissolução (ver 
Capítulo 3).

A Federação Internacional de Movimentos de Adultos 
Rurais Católicos (Fimarc)

A Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques (Fimarc), fundada em Portugal, em 1964, e sediada 
na Bélgica, nasceu da renovada ênfase do Concílio Vaticano II nos 
ensinamentos sociais da Igreja e, particularmente, na “opção pelos 
pobres” que constituía o cerne da teologia da libertação. Juntamente 
com seu grupo jovem, o Mouvement International de la Jeunesse 
Agricole et Rurale Catholique (Mijarc, Movimento Internacional da 
Juventude Agrária e Rural Católica), a Fimarc se define “como um 
movimento católico laico voltado ao desenvolvimento solidário com o 
mundo rural e seus habitantes, agricultores, pescadores, povos indí-
genas e todos os setores marginalizados da [...] sociedade” (Fimarc, 
2014b). Busca atuar na genuína evangelização das áreas rurais e para a 
melhora abrangente da vida das populações rurais do mundo, a vasta 
maioria das quais é privada de tudo o que é necessário para uma exis-
tência humana digna. Os movimentos que conformam a Federação 
comprometem-se a “contribuir para a construção de uma sociedade 
baseada na solidariedade, na qual [...] indivíduos e comunidades são 
respeitados em termos de tudo que os define: seu sexo, sua raça, sua 
cultura e fé religiosa” (Pontifical Council, 2014).
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A Firmarc possui 65 organizações filiadas, distribuídas entre 
África (16), Ásia (10), Europa (8), Oriente Médio (2) e América 
Latina (21), e afirma ter 1,5 milhão de membros (vale observar 
que essa é uma conta bem mais modesta do total de filiações do que 
aquela feita pela Via, que possuía, em 2014, 164 organizações filia-
das e afirma representar cerca de 200 milhões de agricultores). A 
Firmarc possui uma revista, Voz do Mundo Rural, publicada em 
quatro idiomas e considera as Nações Unidas como uma instituição 
estratégica. Tem apoiado ativamente o Comitê Internacional de Pla-
nificação pela Soberania Alimentar (CIP) e a campanha da Via pela 
aprovação na ONU da Declaração dos Direitos dos Camponeses 
(ver Capítulo 6).6 A Firmarc enfatiza especialmente a disseminação 
de informação, a formação e o que denomina “consciência cidadã” 
para a participação em ações de lobby e campanhas (Firmarc, 2014a). 
“Economia solidária”, comércio justo, “finança solidária”, soberania 
alimentar, apropriação de terras e dignidade humana estão entre os 
principais temas de trabalho da Firmarc.

A Rede WWOOF

A rede World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF, 
Oportunidades Mundiais em Sítios Orgânicos), em geral, tem esca-
pado ao radar de acadêmicos e ativistas interessados em organizações 
de cunho político mais explícito. O enfrentamento a dois problemas 
fundamentais que afetam o mundo rural constituem o foco de atua-
ção da rede: primeiro, a ausência, em muitos lugares, de alternativas 
à agricultura industrial; e, em segundo lugar, as dificuldades encon-
tradas pela juventude para aprender sobre agricultura e tornar-se 
agricultor. A organização priorizou, inicialmente, conectar consu-
midores urbanos de alimentos orgânicos com quem produzia esses 
alimentos. Esse objetivo transformou-se, depois, em um programa 

 6 A resolução foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de 
dezembro de 2018. (N. E.)
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de estágios voluntários de longo prazo em unidades de produção 
orgânica. Da Grã-Bretanha, a rede expandiu-se para vários lugares 
da Europa e para a Nova Zelândia. Em 1985, surgiram no Canadá 
e nos EUA. A rede conta hoje com sítios afiliados em mais de cem 
países. Há diversas seções nacionais, mas mesmo onde não há uma 
representação as unidades de produção (denominados WWOOF 
independentes) ainda atraem voluntários. A rede realizou conferên-
cias internacionais na Grã-Bretanha (2000), no Japão (2006) e na 
Coreia (2011) (Bunn, 2011). Os poucos estudos acadêmicos sobre a 
WWOOF tendem a considerá-la sob as rubricas de turismo alter-
nativo ou voluntariado, mas a rede contribui também, de forma 
crescente, para a sobrevivência de unidades de produção orgânica, 
pela oferta de trabalho de baixo custo, e constitui um caminho de 
ingresso na agricultura para jovens de países desenvolvidos que, 
sem ela, teriam poucas oportunidades para isso (Hyde, 2014; Yama-
moto; Engelsted, 2014). Muitos de seus agricultores anfitriões con-
sideram-se participantes de uma “economia social” local, que evoca 
tanto a “economia solidária” promovida pela Fimarc como as pers-
pectivas mais conhecidas de “soberania alimentar”.

Um aspecto curioso da WWOOF é como o significado da sigla 
foi mudando ao longo dos anos. Em 1971, quando a rede foi fun-
dada, em Londres, a sigla significava Working Weekends on Orga-
nic Farms (Trabalhos de Fins de Semana em Sítios Orgânicos). No 
início dos anos 1980, passou a significar Willing Workers on Organic 
Farms (Trabalhadores Voluntários em Unidades de Produção Orgâ-
nica), mas a menção a “trabalhadores” criou problemas com as auto-
ridades de imigração para os jovens que buscavam voluntariar fora 
de seu país. Diante dessa dificuldade, a rede mudou seu nome, uma 
vez mais, para World Wide Opportunities on Organic Farms (Opor-
tunidades Mundiais em Sítios Orgânicos). O nome da rede tornou-
-se tanto uma referência a seus participantes (WWOOFers) como 
um verbo (to WWOOF significa trabalhar em um sítio através da 
rede WWOOF) (Bunn, 2011).
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Roppa na África Ocidental

Em 1973-1974, uma grande seca devastou as regiões do Sahel 
e do oeste da África. “Desastres naturais”, evidentemente, nunca 
são inteiramente “naturais”, e com frequência suscitam mobiliza-
ção social. Boa parte da desertificação que contribuiu para a fome no 
Sahel ocorreu quando os cultivos de algodão e amendoim para expor-
tação esgotaram os aquíferos, expulsando os camponeses de suas ter-
ras, e restringindo os pastores nômades e seus rebanhos a áreas de 
pastagem cada vez menores (Franke; Chasin, 1980). Em 1973, os 
países da região reagiram, formando um Comitê Interestatal de Luta 
contra a Seca no Sahel (CILSS), enquanto doadores no Norte global 
fundavam o Club du Sahel para coordenar projetos de ajuda huma-
nitária. Dois anos depois, os governos regionais formaram a Comu-
nidade Econômica da África Ocidental (Ecowas) com uma agenda 
centrada na integração econômica e na manutenção da paz (Cis-
sokho, 2008, 2011).

O reflexo desses processos verticais de integração foi um cres-
cente debate entre as organizações de base sobre gestão de recursos, 
sobrevivência econômica e física, e luta coletiva. Em 1976, movimen-
tos camponeses emergentes estabeleceram contatos transnacionais, 
no âmbito de programas de capacitação, patrocinados por ONGs 
internacionais e algumas locais. Isso levou à criação de uma efêmera 
Union Provisoire des Paysans Africains (UPPA, União Provisória 
de Camponeses Africanos). Quando outra seca irrompeu, em 1984-
1985, os Estados do CILSS procuraram incorporar os movimentos 
camponeses em seus planos de emergência. Em meados da década 
de 1990, agências doadoras europeias bilaterais passaram a priorizar 
o apoio a iniciativas regionais e transnacionais, em detrimento das 
nacionais. Tal como ocorreu na América Central com a rede Aso-
code (ver adiante), as organizações da África Ocidental formaram 
uma Plataforma Camponesa do Sahel para exibir um perfil unificado 
nas negociações com instituições financeiras internacionais, agências 
doadoras e seus próprios governos. Em 1999, o Club du Sahel con-
sentiu com as demandas da Plataforma Camponesa, e alocou fundos 
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para capacitação e intercâmbio entre movimentos camponeses da 
África Ocidental (Cissokho, 2008, 2011; Lecomte, 2008).

A Network of Peasant and Agricultural Producers Organiza-
tions of West Africa (Roppa, Rede de Organizações de Campone-
ses de Produtores Agrícolas da África Ocidental) foi fundada em 
2000, reunindo as “plataformas” existentes em dez países francófo-
nos e abrindo um escritório regional em Burkina Faso. Em poucos 
anos, a rede havia crescido, agregando organizações de Nigéria, Serra 
Leoa, Libéria e Guiné Bissau. Desde o início, a Roppa foi extrema-
mente crítica às políticas neoliberais de ajuste estrutural, comércio e 
integração regional. Comprometeu-se com o movimento pela sobe-
rania alimentar e, especialmente, com a conferência global em Nyé-
léni, Mali, em 2007. No entanto, ao contrário da Via (ver capítulos 2 e 
3), a Roppa mostra-se disposta a envolver-se com o Banco Mundial, 
participar de negociações tripartite com os governos e outras orga-
nizações da sociedade civil e colaborar com projetos financiados por 
bancos (Chissakho, 2008). Em 2007, membros da Roppa participa-
ram como “comediadores” em negociações comerciais entre gover-
nos de países da África Ocidental, instituições regionais e a OMC 
(Lecomte, 2008).

Trinta anos gloriosos?

A França denomina as três décadas que se seguiram à Segunda 
Guerra Mundial de “os trinta gloriosos” (les trente glorieuses) – uma 
era de desenvolvimento conduzido pelo Estado, de elevação dos salá-
rios reais e da qualidade de vida, e da expansão da proteção social. 
Embora provavelmente poucos na França entre 1945 e 1975 perce-
bessem sua situação como “gloriosa” (e, certamente, bem menos nas 
colônias e ex-colônias francesas e demais lugares do Sul global), a 
visão nostálgica que hoje temos desse período indica algumas estru-
turas e processos mais amplos que são relevantes para o posterior 
advento do neoliberalismo e a futura ascensão de uma geração mais 
combativa de organizações camponesas.
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Desenvolvimento nacional

A Conferência de Bretton Woods dos governos aliados, reali-
zada em New Hampshire, em julho de 1944, quando se avistava já 
o fim da guerra na Europa, estabeleceu um sistema internacional de 
taxas de câmbio fixas e de controles sobre o movimento de capitais, 
que persistiu até os anos 1970. E, o que é mais relevante, por cerca 
de três décadas, economistas e formuladores de políticas nos países 
capitalistas presumiram que Estados e mercados desempenhavam 
papéis que se reforçavam mutuamente no desenvolvimento. John 
Maynard Keynes, chefe da delegação britânica em Bretton Woods, 
destacava-se na defesa do uso do gasto público como estímulo anti-
cíclico e criador de empregos. As políticas keynesianas, aplicadas 
nos Estados Unidos e em alguns outros países durante a depressão 
dos anos 1930, contribuíram para a revitalização das principais eco-
nomias capitalistas (embora os gastos militares na preparação para a 
Segunda Guerra Mundial também tenham tido um impacto signifi-
cativo). Após 1944, as estratégias keynesianas de desenvolvimento 
nacional influenciaram vários países do mundo. Criadas para dar 
início à recuperação pós-guerra na Europa, as instituições de Bret-
ton Woods (o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional), 
juntamente com agências especializadas da ONU, rapidamente vol-
taram-se para os países em desenvolvimento, influenciando agendas 
apoiadas no Estado, que geralmente incluíam investimentos setoriais 
e de infraestrutura, bem como gastos com saúde e educação.

Em contraste com suas prescrições de austeridade e livre-mer-
cado, adotadas com ênfase depois de 1980, o Banco Mundial e o FMI 
geralmente viam com bons olhos a intervenção do Estado na econo-
mia naquele período. Isso, com frequência, significava estimular a 
industrialização por substituição de importações mediante altas bar-
reiras tarifárias, controle das taxas de câmbio, subsídios ao inves-
timento e ao consumo, e o financiamento de megaprojetos como 
barragens, projetos de irrigação, estradas e portos (Helleiner, 1994). 
No setor agrícola, além do estímulo à modernização tecnológica (ver 
adiante), o Banco Mundial apoiava tanto a formação de câmaras de 
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commodities, que adquiriam as colheitas dos agricultores a preços 
garantidos, como subsídios ao consumo, que colocavam os alimen-
tos básicos ao alcance das famílias de baixa renda.

Mesmo Estados ditatoriais criaram pelo menos os rudimentos de 
um sistema de bem-estar social – hospitais e postos de saúde públi-
cos, subsídios para habitação e planos de previdência social e apo-
sentadoria para trabalhadores urbanos do setor formal. O alcance 
desses programas era, evidentemente, parcial e desigual, e as popu-
lações rurais foram quase sempre as últimas a beneficiarem-se, espe-
cialmente nos países mais pobres. Embora o período 1945-1975 
estivesse longe de ser “glorioso”, em muitas partes do mundo corres-
pondeu a uma elevação da qualidade de vida e da melhora dos níveis 
gerais de equidade social, ainda que de forma assimétrica, ao menos 
em comparação com o período pré-guerra.

A revolução verde e a diferenciação rural

A “revolução verde” na agricultura iniciada no final dos anos 1940 
foi essencialmente uma extensão aos países em desenvolvimento da 
revolução da semente híbrida que ocorrera na década anterior, nos 
Estados Unidos, Canadá, França e outros países industrializados. 
Financiada a princípio pela Fundação Rockefeller, cujo interesse 
em questões de agricultura e saúde pública era antigo, a “revolução” 
tinha por marco institucional uma série de centros de pesquisa (que 
hoje se poderiam denominar “parcerias público-privadas”) focados 
em culturas específicas. Diante da fome disseminada no México, na 
Índia, nas Filipinas e em outros países, a premissa subjacente à “revo-
lução” era de que a aplicação da ciência à agricultura poderia elevar a 
produtividade e prevenir revoluções comunistas de base camponesa. 
O programa de melhoramento do trigo, no México, e o programa do 
arroz, nas Filipinas, engendraram novas variedades de alta produ-
tividade adaptadas para produzirem melhor com o uso abundante 
de fertilizantes e praguicidas químicos. Tiveram um êxito espeta-
cular no aumento das safras e na redução da fome. Contudo, como 
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muitos já demonstraram, também exacerbaram as divisões de classe 
no meio rural, pois as novas tecnologias beneficiaram sobretudo os 
ricos, os primeiros a adotá-las, por terem acesso a irrigação, crédito, 
transporte e serviços de extensão (Hewitt de Alcántara, 1976). As 
“revoluções” também geraram uma série de problemas ambientais: 
contaminação por agrotóxicos, poluição e uso insustentável de aquí-
feros, uniformidade genética e perda de biodiversidade.

Os esforços para produzir uma revolução verde no cultivo 
de milho foram menos efetivos, em parte porque os programas 
de extensão tiveram dificuldades para atingir os milhões de pequenos 
produtores cujos lotes estão ocultos em encostas, dependentes de pre-
cipitações pluviais, na América Latina e outras regiões (Paré, 1972). 
O milho é também muito sensível ao tempo de exposição à luz solar, 
o que dificultou o simples fornecimento de híbridos dos EUA para os 
mercados latino-americanos. Contudo, a difusão da revolução verde 
do trigo e do arroz em todo o mundo foi rápida. O trigo desenvolvido 
no México tornou-se a base de uma revolução verde nas regiões do 
Punjab indiano e paquistanês. O arroz das Filipinas difundiu-se e foi 
adaptado em todo o sudeste da Ásia e na América Latina. No mundo 
inteiro, em vários lugares, pequenos agricultores começaram a com-
binar elementos do “pacote” da revolução verde, especialmente fer-
tilizantes químicos, com sementes e técnicas de cultivo tradicionais. 
Como ocorrera com os primeiros adeptos, a dependência mesmo par-
cial das novas tecnologias envolveu os pequenos produtores cada vez 
mais em redes de relações de mercado que, às vezes, aumentavam sua 
renda, mas também implicavam maiores endividamento e vulnerabi-
lidade. Assim, o remédio técnico para o que consistia fundamental-
mente em um complexo conjunto de crises sociais acabou, por vezes, 
exacerbando os problemas que se pretendia remediar.

Reforma agrária redistributiva conduzida pelo Estado

Os temores do comunismo na Guerra Fria e os movimentos anti-
coloniais do pós-guerra também estimularam programas radicais de 
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reforma agrária redistributiva, de iniciativa estatal, em várias regiões 
importantes do mundo. No pós-guerra, os Estados Unidos incen-
tivaram reformas redistributivas no Japão, em Taiwan e na Coreia 
do Sul, para enfraquecer as reacionárias elites proprietárias de terras 
e reduzir as tensões sociais. No contexto desses três países do leste 
da Ásia, as reformas – realizadas mediante pesadas barreiras tari-
fárias – acabaram contribuindo para criar uma classe média rural e 
um robusto mercado doméstico para produtos manufaturados. Vale 
notar que o sucesso dos Tigres Asiáticos envolveu uma série de medi-
das – democratização da propriedade da terra, ampliação dos mer-
cados internos, subsídio à indústria e, finalmente, industrialização 
orientada para a exportação.

Na América Latina, a experiência de reforma agrária foi mais 
irregular. O México realizou uma ampla redistribuição de terras nos 
anos 1930, e a Bolívia fez o mesmo após sua revolução de 1952. Após 
a reunião de 1961, em Punta del Este, que fundou a Aliança para o 
Progresso liderada pelos EUA, sob intensa inquietude de contágio 
revolucionário na esteira de Cuba, todos os países latino-americanos 
– inclusive as ditaduras mais conservadoras – colocaram a reforma 
agrária em sua agenda (Dorner, 1992; Thiesenhusen, 1995). Por 
vezes, em lugar de uma genuína redistribuição, esses programas for-
neceram terras pouco férteis ou estimularam a colonização de zonas 
de fronteira remotas. Ou então as agências estatais expropriaram 
grandes propriedades ociosas e estabeleceram cooperativas campo-
nesas ou alocaram lotes a beneficiários individuais. Praticamente 
em todos os casos, aqueles que receberam terras assumiram pesadas 
dívidas. As reformas agrárias consolidaram, entre o campesinato e o 
Estado, um forte contrato social que, por sua vez, moldou as formas 
como os camponeses se organizavam e engajavam-se em ação cole-
tiva. E muitas vezes esses programas fracassaram quando os Estados 
não entregaram (ou pararam de oferecer) recursos complementares 
adequados, especialmente crédito, assistência técnica e treinamento, 
irrigação e infraestrutura de transporte, processamento, armazena-
mento e comercialização.
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Organizações camponesas e o Estado

As reformas agrárias conduzidas pelo Estado ocorreram, quase 
sempre, de forma vertical, hierárquica, exigindo interação com várias 
burocracias do setor público, incluindo órgãos específicos, escritó-
rios de títulos e agrimensura, bancos de desenvolvimento estatais, 
serviços de extensão, companhias de seguros e câmaras de agricul-
tura. Essas características facilitaram a emergência de certos tipos de 
organizações camponesas que atuavam como intermediárias e eram, 
em geral, corporativistas e/ou controladas por partidos políticos 
que utilizavam a distribuição de benefícios relacionados à reforma 
de forma clientelista, em troca de votos ou de outras manifestações 
de lealdade. Elas tendiam a concentrar poder e informações institu-
cionais em um grupo privilegiado de líderes que se perpetuavam, 
enquanto a massa de membros quase não tinha voz ativa, devendo 
simplesmente seguir as diretrizes emanadas do topo.

O verticalismo subordinava os interesses dos camponeses àqueles 
dos partidos políticos ou das burocracias estatais e restringia conside-
ravelmente as possibilidades de organização e de atuação autônoma. 
Nas décadas de 1980 e 1990, o arrocho no setor público enfraqueceu 
a capacidade de Estados e partidos manterem os fluxos de recursos 
clientelistas. Em diversas regiões do mundo, os eleitorados mani-
festaram crescente descrença nas legendas políticas tradicionais, em 
razão de escândalos de corrupção e das medidas de austeridade. Para 
muitos camponeses organizados, a redução dos benefícios cliente-
listas gerou crescente descontentamento com a classe política, as 
políticas governamentais e seus próprios líderes.

A retração do setor público teve como consequência múltiplos 
ataques à subsistência rural, especialmente por parte dos progra-
mas de ajuste estrutural econômico. Medidas relevantes incluíram 
a redução ou eliminação do crédito agrícola por bancos públicos, o 
esvaziamento ou dissolução das câmaras de agricultura, e o fim dos 
serviços de extensão governamentais e dos subsídios para insumos 
e maquinário. Aberturas de mercado unidirecionais, resultantes da 
inclusão da agricultura no GATT/OMC e de acordos de comércio 
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bilaterais, forçaram os agricultores dos países em desenvolvimento a 
concorrer não apenas com os agricultores altamente capitalizados dos 
países desenvolvidos – que seguiam protegidos contra a concorrên-
cia estrangeira – como também com os ministérios da Fazenda desses 
países, que propiciavam subsídios para as grandes safras de commo-
dities. A liquidação (dumping) do milho americano abaixo do custo 
de produção reduziu os preços e debilitou os produtores da América 
Latina e da África, enquanto a oferta de trigo artificialmente barato 
favoreceu uma mudança de dieta, dos grãos tradicionais para pães, 
massas e lanches baratos, gerando crescente dependência da impor-
tação de alimentos.

Conflitos camponeses no final do século XX

Os “trinta anos gloriosos” também foram uma época de insur-
reições camponesas massivas (Wolf, 1969), além de um período de 
expansão dos Estados de bem-estar e da proteção social nos países 
desenvolvidos e naqueles de média renda em desenvolvimento. As 
revoluções na China (1949), na Bolívia (1952) e em Cuba (1959), 
as guerras anticoloniais e anti-imperialistas no Vietnã, na África 
portuguesa e na Rodésia-Zimbábue, além da ascensão de movimen-
tos guerrilheiros na Malásia, nas Filipinas e na Colômbia, contribuí-
ram para a percepção – quase universal em todo o espectro político – de 
que o campesinato era um importante protagonista histórico e um 
alvo-chave para iniciativas de desenvolvimento. O enorme interesse 
nos “estudos do campesinato”, no final dos anos 1960 e nos 1970, 
brotou desse fermento (Shanin, 1990).

No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, muitos acadêmicos 
desviaram seu olhar das realidades rurais. A participação de cam-
poneses em genocídios (no Camboja e em Ruanda) e em guerras 
predatórias por recursos (na Libéria e em Mianmar), e a despoli-
tização ou atividades repugnantes de alguns grupos antes revolu-
cionários (por exemplo, as FARC da Colômbia ou o ZANU do 
Zimbábue) produziu desilusão entre acadêmicos de esquerda e 
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ativistas (Buijtenhuijs, 2000). O declínio do romantismo em rela-
ção à luta armada por parte de ativistas e estudiosos do campesinato 
também abriu espaço para novos tipos de ação política em resposta 
às novas ameaças aos meios de vida rurais. Em especial, a inclusão, 
pela primeira vez, da agricultura em negociações de comércio mun-
dial, durante a Rodada Uruguai do GATT (1986-1993), sinalizava 
a chegada de uma dramática liberalização do comércio internacional. 
Camponeses e agricultores percebiam, de forma crescente, o pro-
fundo impacto que o “livre” comércio mundial teria, e tinha já, sobre 
o setor agrícola e sobre seus meios de vida.

Os MATs e a ascensão do neoliberalismo

A história inicial dos movimentos agrários transnacionais 
(MATs) que emergiram na década de 1980 está estreitamente vin-
culada aos programas de austeridade e de ajuste estrutural patro-
cinados pelo FMI – e Banco Mundial –, aos acordos de comércio 
bi e multilaterais, tais como o North America Free Trade Agree-
ment (Nafta, Tratado de Livre-Comércio da América do Norte), 
de 1994, e às negociações da Rodada Uruguai do GATT, que cul-
minaram, em 1995, na formação da OMC (Edelman, 2003; Heller, 
2013). Essas novas formas de governança neoliberal marcaram o 
fim do Estado de bem-estar keynesiano e, de modo geral, dos projetos 
nacionais de desenvolvimento. As ameaças aos pequenos agricultores 
incluíram o sumiço dos auxílios do setor público, e novas vulnerabi-
lidades geradas pelos mercados abertos e pelo comércio globalizado.

Esses “cosmopolitas enraizados” (Tarrow, 2005) esperavam con-
ter uma investida econômica neoliberal que se fortalecia havia duas 
décadas. O sistema de Bretton Woods, de taxas de câmbio fixas e 
de controle nacional dos fluxos de capital, que tornara possíveis os 
“trinta anos gloriosos” desgastara-se, vindo finalmente a ruir na 
década de 1970. Recessão, “estagflação”, disparada dos preços do 
petróleo, fim do padrão-ouro e crescentes déficits fiscais proporcio-
naram uma janela política e de formulação de políticas aos radicais 
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do livre-mercado, cujas ideias, antes vistas como extravagantes, 
quando não extremistas, até então não tinham merecido consideração 
(Boas; Gans-Morse, 2009). Embora muitos acadêmicos situem o iní-
cio do neoliberalismo nas eleições de Margareth Thatcher, em 1979, 
na Grã-Bretanha, de Ronald Reagan, em 1980, nos Estados Uni-
dos, e de Brian Mulroney, em 1984, no Canadá, vale recordar que 
os primeiros esforços para implementar esse paradigma ocorreram, 
de fato, nas ditaduras do Terceiro Mundo, especialmente com Haji 
Mohamed Suharto, na Indonésia, e com Augusto Pinochet, no Chile 
(French-Davis, 2003; Simpson, 2008).

“Neoliberalismo” – nos anos 1980, um termo de opróbrio em boa 
parte do mundo em desenvolvimento e para muitos acadêmicos e ati-
vistas progressistas – era uma categoria ampla, que englobava qua-
tro elementos principais: (1) liberalização do comércio internacional; 
(2) garantias para investidores; (3) menos controle sobre os fluxos de 
capital; e (4) encolhimento do Estado através de demissões de servi-
dores públicos, redução ou eliminação de serviços essenciais e priva-
tização de empresas públicas. Os países que adotaram essas políticas 
nas décadas de 1980 e 1990, com exceção de poucos casos heterodo-
xos (por ex. Taiwan, Coreia do Sul), experimentaram taxas de cres-
cimento menores, ampliação das desigualdades entre ricos e pobres, 
e informalização massiva de suas economias (Chang; Grabel, 2004; 
Kohli, 2009; Wade, 2003). No setor agrícola, o neoliberalismo signi-
ficou acentuadas reduções tarifárias e aumento das importações de 
produtos básicos a baixo custo, cortes nos subsídios diretos e indi-
retos para produtores, exceto em poucos países desenvolvidos brin-
dados com excepcional flexibilidade (especialmente União Europeia 
e Estados Unidos), e reformulação das normas sanitárias e fitossa-
nitárias que poderiam oferecer barreiras não tarifárias ao comér-
cio internacional. Cada vez mais, camponeses e agricultores tinham 
consciência do profundo impacto, presente e futuro, do neolibera-
lismo global sobre o setor agrícola e seus meios de subsistência.

O neoliberalismo representava também a crescente mercadori-
zação e privatização da biosfera, inclusive com a apropriação 
de material genético de plantas através de direitos e patentes de 
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cultivares, que tornaram possível gerar enormes lucros a partir de 
sementes que os agricultores camponeses haviam cultivado seletiva-
mente ao longo de milhares de anos. Leis de certificação de sementes, 
em quase todos os países passaram, cada vez mais, a determinar quais 
sementes os agricultores podiam plantar. Isso tanto refletia como 
contribuía para um rápido e abusivo processo de concentração entre 
as maiores empresas de sementes (Howard, 2009). Outra forma de 
mercadorização da biosfera envolveu novos mercados que tratavam 
florestas e plantio de árvores como “sumidouros” de CO2, os quais 
geravam “créditos de carbono” para seus proprietários.

O neoliberalismo, no entanto, não constituía uma doutrina fixa, 
monolítica ou atemporal. Em meados da década de 1990, crises finan-
ceiras persistentes levaram o Banco Mundial e o G-7, sob pressão da 
Campanha Jubileu 2000, a desenvolverem programas de perdão da 
dívida externa para nações denominadas “países pobres muito endi-
vidados” (PPME). De forma gradual, a rígida ortodoxia que domi-
nara nas instituições financeiras internacionais e em muitos governos 
de países em desenvolvimento evoluiu para um neoliberalismo mais 
“pragmático”, preocupado em melhorar as “capacidades” dos indiví-
duos (Sen, 2000). A hegemonia do “Consenso de Washington” des-
moronou na segunda metade da década de 1990, quando muitos de 
seus eminentes arquitetos lançaram críticas mordazes sobre o impacto 
das políticas de ajuste estrutural sobre as economias e a qualidade de 
vida dos países mais pobres (Stiglitz, 2002; Sachs, 1999; Soros, 2002).

Os primeiros organizadores dos MATs a tentar conter a corrente 
neoliberal constituíam um grupo politicamente diverso que incluía 
anarquistas espanhóis, sociais-democratas canadenses e do norte da 
Europa, pequenos agricultores ambientalistas engajados no fortale-
cimento de alternativas à agricultura industrial, e veteranos e mili-
tantes de movimentos revolucionários e partidos marxistas (apesar 
da atitude ambígua do marxismo em relação aos camponeses, por 
um lado, saudando-os como força revolucionária e, por outro, desde-
nhando-os como individualistas pequeno-burgueses). Seus públicos 
variavam de microprodutores de milho da América Central e traba-
lhadores sem terra do Brasil a camponeses abastados do sul da Índia 
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e produtores de trigo mecanizados das planícies canadenses. Em 
diversas áreas – Europa ocidental, América Central, Sudeste Asiá-
tico, África Ocidental –, os primeiros MATs consistiram de alian-
ças transfronteiriças regionais. Antes do estabelecimento de MATs 
formalmente constituídos, algumas organizações nacionais, como o 
Sindicato Nacional de Agricultores do Canadá e o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) do Brasil, possuíam programas de 
alcance e de solidariedade internacional e importantes vínculos com 
ativistas de países vizinhos. Rompendo de modo significativo com eras 
anteriores de organização camponesa, os MATs emergentes mostra-
vam extraordinária heterogeneidade política e cultural, uma vez que o 
imperativo comum de enfrentar a OMC, as gigantescas empresas de 
sementes e os comerciantes mundiais de grãos superava praticamente 
todas as potenciais divisões. De fato, uma característica notável dos 
primeiros MATs é a presença significativa entre seus organizadores 
de pessoas que – em razão de exílio, migração ou outras vicissitudes 
da vida – eram bi ou multilíngues, podendo atuar como intermediárias 
entre ativistas de diferentes países e distintos idiomas.7

Nos próximos capítulos, analisamos a política dos MATs que 
mais se destacam atualmente, examinando questões de classe social, 
identidade cultural e ideologia, bem como seus laços com outras 
ONGs, agências doadoras e instituições intergovernamentais. Reco-
nhecemos que, com nossa ênfase nos movimentos agrários, não 
pudemos dar a devida atenção aos vínculos de solidariedade transna-
cional entre setores relacionados, como pescadores (WFF e WFFP), 
pastores e nômades indígenas (Wamip). Alenta-nos saber que outros 
(Ratner et al., 2014; Sinha, 2012; Upton, 2014) começaram a colocar 
esses movimentos na agenda de pesquisa. 

 7 Depois de 2000, movimentos como a Via dependiam cada vez mais dos serviços 
de intérpretes profissionais voluntários, como os de Babels (Boéri, 2012) e Coati.
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2  
DIFERENCIAÇÃO INTERNA NOS MATS: 

CLASSES, IDENTIDADES E INTERESSES 
IDEOLÓGICOS CONCORRENTES

O surgimento de classes ricas e pobres no campesinato – geral-
mente referido como diferenciação – há muito tem estado entre os 
temas mais candentes nos debates dos estudos agrários (Akram-
-Lodhi; Kay, 2010; Bernstein, 2010). Embora, aqui, nosso interesse 
resida no impacto das diferenças de classes sobre a ação política dos 
movimentos agrários transnacionais (por exemplo, entender ques-
tões e campanhas voltadas para a terra versus as laborais) e não nos 
debates em si, vale descrevê-los brevemente, uma vez que estão 
ligados de forma inseparável à ação política das distintas classes 
dentro do campesinato. Isso também será útil para compreender a 
ascensão de populistas agrários radicais na Via Campesina que mar-
ginalizaram os marxistas ortodoxos dentro do movimento agrário 
global. Diferenças de classe no âmbito do campesinato e dos movi-
mentos também ajudam a explicar por que a Via e seus grupos afilia-
dos têm enfatizado campanhas sobre terra, comércio internacional, 
clima, meio ambiente, sementes e questões de gênero, em lugar 
de direitos trabalhistas, que fariam mais sentido para um grande 
número de pobres, trabalhadores sem terra, do meio rural.
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Debates sobre diferenciação e 
camponeses médios

Entre o final do século XIX e início do século XX, a Rússia foi um 
lugar crucial para os debates sobre diferenciação. Isso se deveu, em 
parte, à coleta pelo governo tsarista de dados censitários agrícolas e 
de orçamentos familiares em uma escala inédita mundialmente, que 
permitiu a economistas e sociólogos realizarem um número imenso 
de estudos empíricos inovadores, sincrônicos e diacrônicos (Sha-
nin, 1972). A estimulante atmosfera revolucionária da época tam-
bém ajudou a moldar a discussão. Lênin (1964 [1899]) e, mais tarde, 
outros marxistas ortodoxos viram a penetração do capitalismo no 
meio rural como a principal força que dividia o campesinato entre 
camponeses pobres, médios e ricos. Já o economista A. V. Chayanov, 
tal qual os populistas russos com quem, às vezes, ele é associado, via 
o ciclo doméstico das unidades familiares como o principal motor da 
diferenciação de classe, com as famílias mais antigas, que podiam 
contar com o trabalho de filhos adultos, geralmente mais ricas, e 
os domicílios mais jovens, sobrecarregados com dependentes não 
produtivos, menos ricos. Os contrastes fundamentais entre as pers-
pectivas marxista e populista estavam relacionados à constância (ou 
à falta dela) das classes sociais rurais e às causas da diferenciação – 
capitalismo versus ciclos geracionais. Ambos os polos do debate rece-
beram tanto louvores como críticas mordazes (Van der Ploeg, 2013; 
Vilar, 1998) e é muito provável que quase todos os casos históricos 
reais de diferenciação do campesinato envolvam certa combinação de 
fatores de classe e geracionais.

Ecos dos debates russos são ouvidos na historiografia subse-
quente e em outras regiões do mundo (e na política camponesa 
contemporânea – ver Capítulo 3). O historiador Fernand Braudel 
(1982), por exemplo, defendeu enfaticamente que, na Europa, o 
mercado per se não espoliava os camponeses, e que a proletarização 
ocorria, em geral, através de coerção extraeconômica ou pela força 
bruta. Na América Latina, e particularmente no México, marxistas 
ortodoxos e agrários – descampesinistas e campesinistas – dividiam-se 
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segundo posições leninistas ou chayanovianas, quanto à possibi-
lidade de o campesinato sobreviver sob o capitalismo (Esteva, 1983; 
Feder, 1978; Roseberry, 1993). Os descampesinistas leninistas aguar-
davam ansiosamente o iminente desaparecimento dos camponeses, 
os quais, eles supunham, acabariam por desenvolver uma “ver-
dadeira” consciência proletária. Os campesinistas, por outro lado, 
insistiam naquilo que hoje se poderia denominar resiliência do cam-
pesinato – sua capacidade de adaptar-se a circunstâncias econômicas 
cada vez mais ameaçadoras e de desenvolver sua própria consciência 
sobre lutas pela terra. Muitos, neste último grupo, viam o campesi-
nato – ou pelo menos algumas classes dentro dele – como detentor 
de um extraordinário potencial revolucionário (Huizer, 1972, 1975).

Grandes movimentos agrários transnacionais diferenciam-se 
internamente – por classe e ideologia, bem como por outras dimen-
sões identitárias, especialmente raça, etnia, gênero e geração. Um 
dos aspectos mais surpreendentes dos MATs contemporâneos é o 
de serem altamente diversos no tocante a esses eixos e, apesar disso, 
capazes de unir e mobilizar em torno de campanhas comuns e de 
manter o compromisso com o movimento transnacional durante 
e no auge das campanhas. Os ativistas celebram esse fato como o 
triunfo da “unidade na diversidade” – uma pauta mestra em sua 
narrativa, fundamental para a construção e consolidação de sua polí-
tica identitária. Para os MATs – sejam eles radicais, liberais ou con-
servadores –, o marco de ação tende a girar em torno da ideia de que 
“somos todos gente da terra”. Os movimentos transformam esse slo-
gan em uma categoria político-econômica, invocando os conceitos 
de “campesinato” (“somos todos camponeses”) ou de “agricultores 
familiares” para a Via Campesina, ou simplesmente “agricultores 
familiares” para a já extinta IFAP.

Ambas as formulações sugerem o “camponês médio”, categoria 
com uma longa e polêmica história na política rural e na academia. 
Na Rússia pré-revolucionária, por exemplo, Chayanov via o “cam-
ponês médio”, ou “agricultor médio”, como um produtor agrícola 
que não contratava trabalhadores assalariados e não empregava a 
força de trabalho familiar fora da propriedade, mas que produzia o 
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suficiente para as necessidades de consumo do domicílio e para uma 
poupança modesta. Os marxistas – de Lênin a Mao – também dedi-
caram considerável atenção ao “camponês médio”, ainda que diver-
gissem de Chayanov em relação às raízes geracionais, cíclicas, das 
diferenças de classe no meio rural. Os marxistas, em geral, viam os 
camponeses pobres como potencialmente mais receptivos às ideias 
de revolução armada e de socialismo (Paige, 1975; Cabarrús, 1983), 
embora também sustentassem que os “camponeses médios”, que 
eles diferenciavam dos “camponeses ricos” (ou, na Rússia, kulaks), 
poderiam tornar-se aliados confiáveis.

O livro de Eric Wolf Guerras camponesas do século XX (1969), 
um dos trabalhos primordiais dos estudos tradicionais do campe-
sinato dos anos 1960, também focalizava os “camponeses médios”. 
Nem tão pobres para estarem desesperadamente centrados na pró-
pria sobrevivência, nem tão ricos a ponto de beneficiarem-se signi-
ficativamente do status quo – para Wolf, os “camponeses médios” 
gozavam de suficiente espaço de manobra para tornarem-se prota-
gonistas centrais nas revoluções que transformaram México, Argé-
lia, China e Vietnã, entre outros países. O tipo ideal do camponês 
genérico de Wolf também possuía algo de “camponês médio”. Ele 
precisava produzir um “fundo de reposição” para assegurar a repro-
dução biológica, um “fundo cerimonial” para apoiar casamentos, 
festividades comunitárias e outras obrigações sociais, e um “fundo 
de arrendamento” que consistia na riqueza transferida a proprie-
tários de terras, usurários, intermediários, ministros religiosos e 
arrecadadores de impostos (Wolf, 1966). Para Wolf, o “camponês 
médio” era, portanto, um personagem que era explorado, mas nem 
tanto, e que, caso explorasse outros, o fazia apenas eventualmente e 
não sistematicamente.

Qualquer tentativa de construir e consolidar um amplo movimento 
social exige, em última instância, uma narrativa de “simplificação”, 
muitas vezes privilegiando a unidade mais que a diversidade. Qual-
quer “pesquisador engajado” reconhece a importância dessa tarefa 
política, e somos profundamente solidários com esse imperativo. No 
entanto, política e analiticamente, não é produtivo super-privilegiar a 
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unidade à custa de não observar a diversidade ou não reconhecer suas 
raízes e implicações. Como “pesquisadores engajados”, não vemos 
isso como uma questão puramente acadêmica, pois é fácil para aca-
dêmicos “interpelar movimentos” à distância. Ao contrário, acre-
ditamos que reconhecer a significativa diferenciação interna em um 
movimento facilita não apenas uma melhor compreensão de ques-
tões políticas cruciais, tais como alianças estratégicas, mas também 
das lutas organizacionais internas por unidade em face da diferença. 
É com esse espírito que esboçamos nossas ideias neste capítulo, enfo-
cando a Via Campesina, com um breve olhar sobre a APC e a IFAP.

Em sua atuação no cenário mundial, a Via alcançou reconheci-
mento como a principal voz dos setores organizados representantes 
das populações rurais marginalizadas, em particular camponeses e 
pequenos agricultores. Mesmo antes do colapso da IFAP, em 2010, 
a Via já gozava de crescente reconhecimento como alternativa legí-
tima e viável, o que contribuiu para desgastar a anterior hegemonia 
da IFAP. Ao mesmo tempo, como qualquer entidade que busca agre-
gar, organizar e representar uma pluralidade de identidades e de inte-
resses, a Via constitui uma “arena de ação” dinâmica, em que o perfil 
e a estratégia de um movimento podem ser contestados e (re)negocia-
dos ao longo do tempo. Essa dupla qualidade – de “protagonista” e 
de “arena de ação” – ajudou a torná-la uma organização importante 
para os movimentos agrários locais e nacionais. Por outro lado, outros 
movimentos sociais transnacionais, redes de ONGs, agências inter-
nacionais e acadêmicos tiveram dificuldades em compreender e lidar 
com sua complexidade interna. O que denominamos caráter dual 
de “arena” e de “protagonista” da Via, como de outros movimentos 
sociais transnacionais, é similar às noções de “rede-como-atuação” e 
“rede-como-estrutura” desenvolvidas por Keck e Sikkink (1998, p.7) 
em seu estudo inovador sobre ativismo transnacional.
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Diferenciação de classe social

Tanto ativistas como acadêmicos com frequência empregam jar-
gões que dificultam o entendimento do fazer político rural. Tais ter-
mos incluem: “povo local”, “comunidade local”, “gente da terra”, 
“pobres rurais” e, na verdade, até “camponeses”. Classes trabalha-
doras baseadas na terra são socialmente diferenciadas. Esse caráter 
diferenciado baseia-se, principalmente, embora não exclusivamente, 
em posições opostas nas relações sociais que envolvem propriedade 
e/ou controle dos mais importantes meios de produção: terra, traba-
lho, capital e tecnologia, particularmente. Embora todos os membros 
dessas categorias imprecisas possam ser considerados classe traba-
lhadora, há diferentes níveis de acesso a recursos: alguns possuem 
terra, outros não; alguns contam com irrigação, enquanto outros 
estão à mercê das precipitações pluviais. O acesso à terra e à proprie-
dade está entre os mais importantes fatores de diferenciação entre 
grupos e classes trabalhadoras rurais.

Um agricultor que possui uma extensão de terra maior do que seu 
próprio agregado familiar pode cultivar dificilmente irá vender o tra-
balho de membros da família e provavelmente contratará trabalho. 
Conseguirá produzir mais excedentes para expandir seus cultivos, 
adquirir mais gado, maquinário e insumos, especular nos merca-
dos, emprestar dinheiro, e assim por diante. Ele se distingue de um 
grande proprietário [landlord] por continuar a trabalhar a terra e por-
que sua renda principal vem do seu próprio trabalho e de outras ini-
ciativas produtivas – em oposição ao grande proprietário, que não 
trabalha a terra e cuja renda origina-se sobretudo de arrendamentos 
e/ou de empréstimos de dinheiro. Se necessitar adquirir grão ou ani-
mais no mercado, ele tem poder de compra para isso. Nas Filipinas, 
por exemplo, onde o arroz é o produto básico principal, os arrozeiros 
ricos normalmente extraem de suas safras uma parte para consumo 
da família durante o ano todo, e vendem o restante. Raramente pre-
cisam comprar arroz para suas necessidades de consumo.

Esse perfil de um agricultor rico é quase universal – embora o 
tamanho da propriedade e o volume de trabalho contratado, entre 
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outras coisas, possa variar acentuadamente de uma sociedade para 
outra. Um agricultor rico de Java, na Indonésia, por exemplo, pode 
possuir um arrozal de apenas três hectares irrigados, e um pequeno 
caminhão utilizado para transportar os insumos agrícolas e a pro-
dução. Nas planícies canadenses, uma família agricultora rica pode 
possuir 10 mil hectares de cultivo de trigo e várias colheitadeiras 
de alto custo. Seriam esses agricultores os “verdadeiros senhores do 
campo”, como afirmou Lênin (1964) sobre os kulaks russos do final 
do século XIX? Na maior parte das sociedades, o número absoluto de 
agricultores ricos é muito pequeno, embora, com frequência, eles 
detenham um considerável poder econômico e político. Proprietá-
rios de terras e usurários são, quase sempre, ainda mais ricos, como o 
próprio Lênin reconheceu no caso da Rússia.

O perfil de um camponês pobre – não do camponês médio – é 
bem diferente. Uma agricultora pobre obtém sua renda principal-
mente do trabalho na terra, que pode ser própria ou não. Sua situação 
é mais precária quando precisa arrendar a terra em que trabalha. Sua 
terra é, em geral, muito pequena e/ou de má qualidade. Ela mobi-
liza a mão de obra disponível em sua família para trabalhar a terra, 
mas a produção é insuficiente para a subsistência. Se for uma típica 
pequena produtora de arroz nas Filipinas, terá cerca de um hectare 
de cultura de arroz de regadio. Não consegue guardar muito de sua 
safra, porque necessita dinheiro para as necessidades básicas. Poderá 
reservar algum arroz para consumo, mas suficiente apenas para 
dois meses. Depois disso, terá de comprar arroz no mercado. Uma 
característica fundamental dos agricultores pobres é que raramente 
contratam trabalho, embora vendam seu trabalho para outros, nor-
malmente para os agricultores médios e ricos, ou a empregadores nas 
cidades vizinhas. Eles constituem, possivelmente, o tipo mais nume-
roso de agricultores no mundo atual.

O “campesinato médio” é, por definição, intermediário. Seus 
membros normalmente possuem terra para sobreviver e, em geral, 
não vendem sua força de trabalho, nem contratam trabalho. Sua 
situação é, contudo, precária, aspirando crescer para tornarem-se 
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agricultores ricos, enquanto lutam para não despencarem para as 
fileiras dos agricultores pobres.

As categorias até aqui descritas são tipos ideais e devem ser con-
sideradas indicadores heurísticos, não representações fiéis de fatos 
incontestáveis. As situações do mundo real são muito mais com-
plexas e intrincadas do que as categorias puras aqui descritas. As 
fronteiras entre esses tipos ideais também são, muitas vezes, indis-
tintas. Como já mencionado, Chayanov via as diferenças de classe 
no campo como transitórias e significativamente ligadas à idade 
das famílias (uma das muitas posições heréticas que levaram ao seu 
expurgo e morte sob o regime stalinista na URSS [ver Shanin, 2009]). 
Recentemente, Van der Ploeg (2008) enfatizou a existência de uma 
continuidade entre as formas camponesa e “empresarial” de agricul-
tura, com variadas composições de orientação para a subsistência ou 
para o mercado e de tecnologias tradicional e “moderna”. Esses tipos 
ideais são, portanto, dinâmicos e fluidos e devem ser compreendidos 
como partes de um processo contínuo de diferenciação do campesi-
nato, à medida que o capital, inexoravelmente, penetra no meio rural 
e transforma terra, trabalho e sementes em mercadorias. Para nossos 
propósitos, contudo, uma tipologia de classe aproximada e sucinta é 
importante para entender a política no meio rural e as questões que 
unem e dividem as classes trabalhadoras agrárias.

Agricultores ricos estão interessados em questões específicas 
de sua classe. Uma vez que sua renda deriva da venda de exceden-
tes, normalmente apoiam políticas governamentais que lhes pos-
sibilitem acumular mais. Estas incluiriam, provavelmente, preços 
mais altos para o produtor e proteção contra importações baratas, 
sejam estas através dos canais de mercado ou de ajuda externa ali-
mentar. Eles apreciam as políticas que asseguram baixos preços 
para insumos como óleo diesel e fertilizantes, baixas taxas de ju-
ros sobre empréstimos para produção ou para compra de maquiná-
rio, melhoria da irrigação e infraestrutura pós-colheita, tais como 
instalações para estocagem e estradas da propriedade ao merca-
do. Preços mais altos para os alimentos geralmente beneficiam os 
agricultores ricos, uma vez que são produtores de excedentes de 
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alimentos que retêm suprimentos para seus domicílios e não são 
compradores de produtos básicos. Eles geralmente olham com 
desconfiança para duas políticas cruciais: a primeira é a de salários 
mais altos e benefícios para os trabalhadores agrícolas; a segunda é a 
reforma agrária (embora, em muitos países, camponeses ricos tenham 
conseguido, às vezes, através de subterfúgios, tornarem-se beneficiá-
rios da reforma agrária).

Agricultores pobres provavelmente darão preferência a um con-
junto muito diferente de políticas. Primeiro, eles têm um interesse 
fundamental em adquirir acesso seguro à terra, seja por meio de 
reforma agrária, seja através de programas de colonização ou rea-
locação, ou através de arrendamento. Em segundo lugar, enquanto 
compradores, pelo menos sazonais, de produtos básicos, eles pro-
vavelmente apoiarão alimentos a preços acessíveis, via esquemas 
de subsídio universal ou focado, ou de programas de distribui-
ção de alimentos. Como vendem parte significativa de sua pro-
dução, provavelmente darão apoio a políticas governamentais de 
preços baseadas no princípio de “comprar caro, vender barato”, com 
o governo adquirindo safras de alimentos a preços altos e revenden-
do-as aos consumidores a preços baixos – um esquema fundamen-
tal para as câmaras de commodities que o Banco Mundial ajudou a 
estabelecer em muitos países nos anos 1960, para então, nos 1980, 
demandar sua abolição por serem instituições contrárias ao livre-
-mercado, que produziam grandes déficits fiscais. Terceiro, os 
agricultores pobres podem apreciar políticas que exigem melhores 
salários e benefícios para o trabalho agrícola.

O camponês médio, posicionado entre essas duas categorias, 
pode acolher, em diferentes momentos, tanto as políticas benéfi-
cas aos camponeses ricos como aquelas que beneficiam os pobres, 
dependendo, em parte, de terem ou não acesso garantido à terra ou 
à propriedade da terra que trabalham, e de sua situação estar gravi-
tando em direção ao estrato mais rico ou à categoria mais pobre de 
agricultores. De um modo geral, contudo, apoiam preços menores 
para os insumos agrícolas e melhores preços para a produção, uma 
vez que aspiram tornar-se agricultores ricos.
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Temos ciência de que as realidades sociais vigentes podem não se 
encaixar nessas categorias esquemáticas de forma simples e direta. 
Muitos agregados familiares ou indivíduos podem não ser facil-
mente situáveis em uma ou outra categoria, uma vez que se envol-
vem em um conjunto plural e diverso de meios de subsistência ao 
longo das estações em um mesmo ano – agricultor pobre, trabalha-
dor rural, vendedor de rua, trabalhador da construção. Há agricul-
tores ricos que estão mais próximos daqueles fazendeiros altamente 
capitalizados e que são prioritariamente comerciantes ou usurários, e 
assim por diante. O ritmo rápido com que as famílias se encaixam ou 
oscilam entre esses vários tipos ideais, em meio a mudanças dinâmi-
cas nos processos de acumulação, câmbios demográficos e mudan-
ças macroeconômicas, também pode resistir à categorização simples. 
Assim, ao passo que insistimos em que categorias como campone-
ses ricos, médios ou pobres não devem ser usadas de modo rígido 
ou estático, também acreditamos que essas heurísticas são úteis para 
pensar sobre como cada grupo entende e luta pelo que considera ser 
seus interesses. As diferenças políticas entre esses grupos – sobre 
reforma agrária ou preços dos alimentos, por exemplo – muitas vezes, 
não são apenas significativas, mas estão em clara oposição. Passamos 
agora a olhar para os MATs a partir dessa perspectiva.

Política de classes nos MATs

A base de classe social da Via Campesina é altamente heterogênea. 
Um esboço de mapa das classes que a compõem, construído a partir 
do conhecimento dos autores sobre o movimento, sugere o seguinte: 
(i) camponeses sem terra, arrendatários, meeiros e trabalhadores 
rurais, principalmente na América Latina e na Ásia; (ii) pequenos 
e médios agricultores de tempo parcial da Europa ocidental, Amé-
rica do Norte, Japão e Coreia do Sul; (iii) agricultores familiares – de 
subsistência e empresariais – incluindo os da África e os que emer-
giram de reformas agrárias, como as do Brasil e do México; (iv) agri-
cultores médios e ricos, principalmente, mas não exclusivamente, da 
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Índia, dos Estados Unidos e do Canadá; (v) comunidades de povos 
indígenas envolvidas em diversas formas de subsistência produtiva, 
principalmente na América Latina; e (vi) semiproletários situados 
em comunidades urbanas ou periurbanas em alguns países como 
Brasil e África do Sul.

Embora haja certamente outros grupos e classes sociais rurais 
pertencentes à Via, pode-se dizer que eles têm menos voz dentro do 
movimento e são menos significantes em termos de sua base. Tais 
grupos incluem: pescadores artesanais e trabalhadores da indústria 
pesqueira, pastores, trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores 
migrantes e povos das florestas. A presença desses grupos e seu peso 
relativo diante de organizações maiores de agricultores têm impli-
cações importantes sobre o modo como a Via formula suas pautas e 
campanhas e constrói suas alianças com outros movimentos da classe 
trabalhadora. Discutimos essa questão de modo mais abrangente no 
próximo capítulo.

A questão da terra e os guardiões na 
Via Campesina

A Via Campesina sempre formulou a questão de terra como uma 
luta contra os latifúndios. A reforma agrária – a redistribuição de 
grandes propriedades privadas a camponeses com muito pouca ou 
nenhuma terra, com vistas a criar um campesinato médio dinâmico 
e produtivo – tornou-se pauta mestra dominante das campanhas da 
Via pela terra.

Movimentos de camponeses sem terra e pobres da América 
Latina e Ásia estão entre os grupos mais eloquentes dentro da organi-
zação, que divide suas campanhas temáticas em comissões, uma das 
quais está encarregada de formular e encabeçar a pressão por reforma 
agrária. A “Campanha Global pela Reforma Agrária” (CGRA) foi 
lançada por volta de 1999-2000, em um momento em que o Banco 
Mundial promovia enfaticamente uma “reforma agrária de mer-
cado” (ram), de caráter neoliberal. Outros aliados uniram-se à Via 
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na formulação, lançamento e desenvolvimento da CGRA, entre os 
quais Rede de Informação e Ação pelo Direito a se Alimentar (FIAN), 
Focus on the Global South (Foco no Sul Global) e a Rede Social de 
Justiça e Direitos Humanos do Brasil, no âmbito da Rede de Pesqui-
sa-Ação sobre a Terra (LRAN). A posição contrária à ram e ao Banco 
Mundial foi uma extensão lógica e necessária da postura antineolibe-
ral. A CGRA e a Via conseguiram devolver o tema da reforma agrá-
ria à agenda dominante do desenvolvimento, embora não tenham 
conseguido influenciar o curso efetivo das políticas em países-chave. 
No Brasil, por exemplo, que constitui uma base crucial da Via Cam-
pesina, a reforma agrária de mercado expandiu-se durante o período 
em que a CGRA esteve ativa.

A Campanha Global pela Reforma Agrária fundava-se no traba-
lho de uma “comissão da reforma agrária”. Cada uma das comissões 
da Via é coordenada por uma organização afiliada. A comissão de 
reforma agrária foi coordenada pelo movimento camponês hondure-
nho sob a liderança, por um longo período, de Rafael Alegría (tam-
bém coordenador-geral da Via Campesina de 1996 a 2004).1 Entre 
as mais influentes vozes latino-americanas na Via estão a do MST 
brasileiro, cujos representantes têm mantido posições de liderança 
fundamentais no movimento global. Na Ásia, os movimentos das 
Filipinas e da Indonésia – em especial quando o secretariado interna-
cional da Via esteve na Indonésia, entre 2004 e 2010 – e alguns grupos 
do sul da Ásia (em particular Bangladesch e Nepal), embora impor-
tantes como movimentos, ainda não são tão coesos e influentes como 
o sólido bloco latino-americano. Contudo, os movimentos campo-
neses e de trabalhadores rurais asiáticos e latino-americanos (assim 
como o Movimento dos Sem-Terra [LPM] da África do Sul, antes 
de implodir) foram os principais catalisadores da iniciativa da Via de 
conduzir uma campanha global pela reforma agrária. Em 2014, a 

 1 Em 2010, o Cococh experimentou uma séria cisão interna, Alegría foi margi-
nalizado da organização e, pouco depois, a entidade se desfiliou da Via (embora 
duas de suas filiadas – a Anach e a CNTC – se tenham tornado filiadas, em lugar 
dela) – ver Honduras Laboral (2010) e Junta Directiva Nacional Auténtica del 
Cococh (2010).
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mudança do secretariado internacional da Via para Harare, no Zim-
bábue, onde é coordenado pelo Fórum dos Pequenos Agriculto-
res Orgânicos do Zimbábue (Zimsoff) pode ter conferido impulso 
à questão da reforma agrária. A líder do Zimsoff, Elizabeth Mpofu, 
beneficiária da acelerada reforma agrária ocorrida em seu país, tor-
nou-se coordenadora geral da Via.2

A força dessas organizações latino-americanas e asiáticas 
era tal que prevaleceu mesmo quando outra voz influente den-
tro da Via, a Associação dos Agricultores do Estado de Karnataka 
(KRRS) indiana, inicialmente se opôs a fazer da reforma agrária 
uma campanha-chave da Via Campesina. A posição dessa organiza-
ção, cuja principal base é formada por agricultores ricos e médios do 
estado de Karnataka, acabou suplantada.

O que estava em jogo para a KRRS? Desde a década de 1980, 
esse grupo organizou campanhas espetaculares contra as corpora-
ções transnacionais (CTNs) e os cultivos transgênicos, as quais vira-
ram foco da mídia (Gupta, 1998). A campanha contra organismos 
geneticamente modificados (OGMs), em especial, sintonizou-se com 
as ações do Norte contra as culturas transgênicas, e a KRRS tornou-
-se protagonista das campanhas globais da Via sobre essa temática 
(embora, ironicamente, muitos membros da KRRS cultivassem safras 
transgências e não se opusessem a esses cultivos [Pattenden, 2005]).

A KRRS também assumiu o papel de “guardiã” informal no sul 
da Ásia, decidindo, efetivamente, quais organizações seriam admiti-
das ou – mais frequentemente – impedidas de ingressar na Via. Sig-
nificativos setores organizados das classes rurais exploradas da Índia 
e de outros países do sul da Ásia foram excluídos, fosse porque a 
KRRS impediu sua entrada ou por não estarem interessados em par-
ticipar de um processo do qual a KRRS era “guardiã”. Como obser-
vou um aliado da Via: “Na Índia, uma casta superior de agricultores 
juntou-se à Via Campesina, e agora as castas inferiores são manti-
das fora da Via Campesina. Como corrigir isso?” (citado em Rosset, 
2005, p.37).

 2 Sobre a controversa reforma agrária do Zimbábue, ver Scoones (2010).
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Algumas dessas organizações de agricultores pobres, mais tarde, 
aderiram à Via. Contudo, muitas organizações de pobres rurais sem 
terra da Índia continuam fora da Via Campesina, em parte pela con-
tínua influência da KRRS na organização e, em parte, devido a cli-
vagens ideológicas que debilitaram a KRRS no final dos anos 1990, 
tornando-a um aliado menos atrativo.

Apesar de sua retórica frequentemente radical, a KRRS delibera-
damente faz vista grossa às questões de classe. Seu já falecido funda-
dor e líder de longa data, M. D. Nanjundaswamy, explicou que “não 
podemos dividir-nos entre latifundiários e agricultores sem terra e 
mobilizar-nos separadamente, pois a mobilização não terá força nem 
influência” (Assadi, 1994, p.215). Como seria de esperar, a KRRS 
opôs-se aos limites legais relativos à propriedade da terra, ao mesmo 
tempo que defendia limites à propriedade industrial urbana. Além 
disso, “tanto o movimento de Shetkari Sanghatana, no estado vizi-
nho de Maharashtra, como a KRRS, não só não condenaram as 
atrocidades contra advasis e dalits, como, em alguns casos, os per-
petradores das violências eram seus próprios membros” (Assadi, 
1994, p.213-5).3 O caso da KRRS indica a existência de sérias dis-
crepâncias de classe entre movimentos que compõem a Via. Tais 
discrepâncias influenciam marcadamente não só seu rol de organi-
zações, mas também o marco das demandas, metas e representações 
de suas campanhas.

A KRRS não foi a primeira nem a única organização de agricul-
tores ricos a tentar influenciar a Via. A primeira grave consequência 
envolveu a Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 
da Nicarágua, que em 1992 organizou, em Manágua, um congresso 
de solidariedade global, do qual se originou a ideia de formar a Via, 
tendo a própria UNAG como uma das entidades fundadoras. Foi 
também um dos pilares da coalizão Asocode, que abrangeu toda a 
América Central e se tornou um dos grupos regionais mais dinâ-
micos nos primeiros anos da Via. Apesar de sua proximidade com 

 3 Adivasis são grupos considerados indígenas “tribais”. Dalits são membros das 
castas estigmatizadas, antes referidas como “intocáveis”.
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a Frente Sandinista radical da Nicarágua, a UNAG era afiliada à 
IFAP, a rede transnacional de organizações de agricultores ricos e 
médios. As principais preocupações da UNAG estavam focadas em 
produção e comércio, administração da primeira agência governa-
mental de produtos básicos do governo sandinista e obtenção de mais 
serviços de apoio governamental e acesso a crédito propiciado por 
agências doadoras bilaterais e multilaterais (Blokland, 1992).

Outra organização nicaraguense que participou da fundação da 
Via, a Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), contrasta niti-
damente com a UNAG, ainda que ambas tenham proximidade his-
tórica com os sandinistas e a UNAG tenha derivado de um ramo de 
agricultores ricos da ATC. Voltada às questões e demandas de pes-
soas sem terra, como salários e terra, a ATC organizava trabalha-
dores avulsos e sazonais, bem como membros de cooperativas e de 
fazendas estatais, e era filiada a federações trabalhistas regionais e 
internacionais. Em uma entrevista de 1994, um líder da ATC zom-
bou, dizendo que, enquanto os líderes da UNAG viajavam de avião 
para países vizinhos, ele e outros ativistas da ATC só podiam pagar 
viagens de ônibus.4

Tais diferenças de classe irromperam em 1993, já na reunião de 
fundação da Via, quando as lideranças emergentes desta última e 
uma ONG holandesa – a Fundação Paulo Freire (PFS), que pro-
moveu o evento – divergiram quanto à Via organizar-se como um 
“fórum” de entidades que seriam associadas à IFAP ou como uma 
organização autônoma, independente da IFAP.5 A PFS defendia 

 4 Entrevista conduzida por Marc Edelman com José Adán Rivera Castillo, secre-
tário administrativo e financeiro da ATC, Manágua, Nicarágua, 29 de junho de 
1994.

 5 A Paulo Freire Stichting (Fundação) surgiu em 1983, a princípio com o objetivo 
de oferecer cursos sobre questões internacionais a estudantes de escolas secundá-
rias agrícolas holandesas; depois, passou a conectar organizações de agricultores 
em diferentes partes do mundo a fontes de financiamento da cooperação euro-
peia. Paulo Freire, o vanguardista educador brasileiro, só soube da existência da 
PFS em 1988, mas, segundo consta, apreciou saber que a fundação levava seu 
nome. Em 1997, a PFS, juntamente com outras quatro organizações holandesas, 
fundou uma nova ONG, a Agriterra. A PFS deixou de existir a partir de então, 
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a primeira proposta, enquanto os líderes de movimentos rurais, 
como Paul Nicholson, líder dos agricultores bascos (então repre-
sentante da Coordenação de Agricultores Europeus [CPE]), 
opunham-se e propunham a formação de uma organização autô-
noma. O fato de a UNAG ser também filiada da IFAP complicava 
a situação. Por fim, a UNAG (na qual o coordenador da PFS havia 
trabalhado durante vários anos como agente da cooperação holan-
desa) alinhou-se à PFS, permaneceu na IFAP e decidiu deixar a Via. 
Embora o incidente pareça ter sido uma disputa “de espaço” usual 
aos debates políticos intramovimentos, tanto ativistas como acadê-
micos referem-se a ele, muitas vezes, como um momento basilar, e 
um olhar mais atento revela uma clara linha divisória de classe entre 
as forças pró e anti-IFAP.

A campanha por reforma agrária da Via ganhou terreno na Amé-
rica Latina e em alguns países da Ásia. Na Índia, onde a reforma 
agrária é uma questão política premente, isso não ocorreu. O rotundo 
silêncio indiano relativo a essa campanha não surpreende, se usarmos 
as lentes de classe para examinar a base de afiliadas da Via Campe-
sina naquele país – agricultores prósperos da KRRS (e, mais tarde, 
da BKU).

Um prisma analítico de classe ajuda a explicar parte do mutismo 
em campanhas da Via. Um segmento significativo da pobreza rural 
constitui-se de trabalhadores sem terra. Os exemplos incluem tra-
balhadores no corte da cana-de-açúcar, no Brasil, nos bananais do 
Equador, nas plantações de ananás, nas Filipinas, e imigrantes nos 
Estados Unidos e na Europa que trabalham nas vinhas e no cultivo 
de morangos, entre outros. O grupo dos sem-terra também inclui 
aqueles que trabalham para agricultores de pequena escala e ricos. 
Muitos deles, especialmente trabalhadores sem terra em plantações 
da grande indústria agrária, não desejam se tornar pequenos agri-
cultores. Suas demandas estão relacionadas à justiça trabalhista: 
melhores salários, benefícios e condições de trabalho, e direitos de 

tendo seu escritório e ativos transferidos para a Agriterra (entrevista de Marc 
Edelman com Kees Blokland, Arnhem, Holanda, 24 de abril de 1998).
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negociação coletiva. Embora afirme representar “os pobres do meio 
rural”, nenhuma campanha sistemática relacionada à justiça tra-
balhista – questão central e imperiosa para a maioria dos pobres 
rurais – foi lançada pela Via. Apesar de ter realizado reuniões sobre 
trabalhadores agrícolas migrantes na Europa e nos Estados Unidos, 
a organização concede muito menos importância a essas iniciativas 
do que às suas campanhas anti-OMC, anti-OGM e relacionadas à 
posse da terra, mudança climática e sementes.

Outras políticas identitárias

Abordamos a questão de classe com cautela. A classe é, evidente-
mente, um fator importante na definição da política dos MATs, mas 
não é o único (como indicamos na Introdução). A classe tem inter-
secções com outras identidades sociais, tornando mais complexa 
a natureza política dos movimentos. Seria enganoso sugerir uma 
clara correlação entre a posição socioeconômica de classe e o exercí-
cio do poder de agência pelos atores. A transição de uma “classe em 
si” para uma “classe por si” – se de fato ocorrer – é, muitas vezes, 
mediada pela intersecção de outras identidades sociais, como raça, 
etnia, gênero e geração.

Raça/Etnia

A intersecção entre classe e raça e etnia pode ser complexa e 
complicar a política dos trabalhadores. As famílias sem terra, por 
exemplo, podem pertencer a diferentes grupos étnicos e estru-
turar suas posições políticas de modos diferentes. Um trabalha-
dor migrante cebuano, ou ilongo, ou tagalo (cristão), envolvido na 
extração da borracha no sudoeste das Filipinas, pode ter o ponto 
de vista da classe sem terra, enquanto, perto dali, um colono yakan 
(muçulmano) sem terra e desempregado pode ter sido violenta-
mente despejado de sua comunidade original há meio século pelos 
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proprietários da plantação de seringueiras. Ambos têm os interesses 
de classe dos sem-terra – ter terra para cultivar ou trabalho estável na 
fazenda. Mas estão ligados ao mesmo pedaço de terra e à plantação de 
maneiras radicalmente diferentes e assumem posições distintas em 
questões de terra e da plantação. O trabalhador migrante cristão pro-
vavelmente desejará obter uma parcela da plantação para si através 
da reforma agrária, enquanto o colono muçulmano original despe-
jado pode buscar recuperar a terra através de algum tipo de processo 
de restituição. Aqui, a intersecção das identidades de classe, étnica 
e religiosa torna mais intrincada uma política agrária já complexa. 
Embora a classe seja importante, não pode ser uma categoria tomada 
independentemente, isolada de outras dimensões da identidade.

Tensões como essa são hoje comuns em muitos movimentos agrá-
rios transnacionais.

As origens europeia e afrodescendente dos sem-terra no Brasil e 
na Colômbia, sul-africana, zimbabuana e moçambicana dos traba-
lhadores agrícolas migrantes na África do Sul, e agricultores seden-
tários versus pastores nômades na Namíbia são apenas alguns dos 
casos em que relações étnicas ou nacionais antagônicas retardaram 
ou debilitaram a construção do movimento.

Gênero

A intersecção entre gênero e classe está entre as mais onipresen-
tes e importantes dimensões identitárias. A paridade de gênero na 
construção da Via e na condução de seu mandato tem sido um ponto 
crucial de sua política interna. Contudo, no encontro de fundação da 
organização em Mons, na Bélgica, em 1993, apenas cerca de 20% dos 
delegados eram mulheres. Na Segunda Conferência, em 1996, em 
Tlaxcala, México, a eleição de um Comitê de Coordenação Inter-
nacional (CCI) composto só por homens causou comoção entre as 
delegadas mulheres que forçaram uma nova eleição. Esta resultou 
na integração de uma mulher – Nettie Wiebe, da União Nacional de 
Agricultores (NFU) do Canadá – ao CCI (Wiebe, 2013).
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Embora historicamente o meio rural da América Latina tenha 
sido fortemente marcado pelo patriarcalismo, os movimentos da 
região foram pioneiros na criação de modelos com maior equidade 
de gênero. Na década de 1980, muitas organizações, respondendo a 
pressões por parte das mulheres em suas fileiras e das agências doa-
doras europeias, formaram departamentos ou comissões de mulhe-
res. Estas, em alguns casos, romperam com a organização original, 
tornando-se organizações autônomas de mulheres rurais, geralmente 
identificadas com uma ou outra corrente feminista (Deere; Royce, 
2009). A Confederção Latino-Americana de Organizações Campo-
nesas (CLOC), que inclui a maior parte dos grupos afiliados à Via da 
região, desde o início, estabeleceu a prática de realizar assembleias de 
mulheres antes das principais conferências, de modo a assegurar que 
as vozes das mulheres fossem ouvidas e representadas. A Via também 
adotou essa prática e, em sua Terceira Conferência, em Bangalore, em 
2000, renovou a composição de seu Comitê Coordenador, de modo 
a que cada região fosse representada por um homem e uma mulher.

Essa maior participação das mulheres, segundo Deere e Royce 
(2009, p.16),

abriu espaço para um discurso de gênero dentro dos movimentos 
rurais mistos, em parte porque os movimentos autônomos de mulhe-
res rurais e os movimentos mistos estão frequentemente disputando 
membros, o que estimulou as organizações mistas a tornarem-se 
muito mais complacentes para com as mulheres e suas demandas.

O que é mais importante, “gênero” ou “questões das mulheres” já 
não são considerados temas do domínio exclusivo das mulheres. Os 
esforços para sensibilizar os homens avançaram rapidamente e ações 
importantes, como a Campanha Global da Via Campesina para Pôr 
Fim à Violência contra as Mulheres (Via Campesina, 2012), incenti-
varam os membros das organizações a engajarem-se em uma série de 
atividades em pequenos grupos e massivas, contra a violência.

Se maiores sensibilização e paridade de representação formal 
levaram a mudanças reais nas relações de poder é outra questão. 
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Contudo, como argumenta Bina Agarwal (2015), ao analisar o caso 
dos comitês de manejo florestal no sul da Ásia, “uma massa de crítica 
das ‘mulheres-em-si’ pode produzir diferenças marcantes, mesmo 
sem uma consciência social das ‘mulheres por si’ ”.

Geração

“Quem herdará o campo?”, pergunta Ben White (2011) ao defen-
der uma integração mais sistemática entre os estudos agrários e os 
geracionais. A dimensão geracional da mudança e da política rurais 
está outra vez visível (como o foi de outro modo na época de Chaya-
nov), embora esteja ainda longe de receber a atenção que merece. 
Isso se deve em parte à percepção por muitos de que jovens das áreas 
rurais já não desejam o trabalho agrícola. Isso pode ser verdade em 
diversos lugares. Mas o que dizer da juventude rural que quer, sim, a 
agricultura, mas não tem acesso à terra, em razão de barreiras finan-
ceiras? A terra tornou-se escassa e mais cara em todo o mundo, o que 
impediu que mais e mais jovens que almejam começar um empreendi-
mento agrícola consigam viabilizar seus sonhos. Vale questionar: eles 
não conseguem acesso à terra porque são jovens, ou por conta de sua 
situação de classe social? De um modo geral, filhas e filhos de famílias 
ricas, que querem prosseguir na agricultura, têm menos obstáculos 
do que aqueles de origem pobre e de classe trabalhadora. Aqui, nova-
mente, a intersecção entre classe e geração é crítica.6

Muitos presumem que a agricultura em tempo parcial é um indí-
cio de problemas econômicos e de uma unidade familiar que está em 
processo de se diferenciar através da dinâmica do mercado. O apelo 
por corrigir essa situação baseia-se num tipo ideal de “agricultor 
médio” e na ideia de que se devem instituir políticas para apoiar 
agricultores de tempo parcial a tornarem-se agricultores médios 

 6 Mills (2013) aponta as mesmas questões teóricas, tendo examinado o caso do 
Canadá. Bunn (2011) e Hyde (2014) analisam a miríade de formas utilizadas 
por jovens da América do Norte e de outros lugares para ingressar no ramo 
da agricultura.
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de tempo integral. De fato, a agricultura de tempo parcial é, mui-
tas vezes, um estágio num processo de diferenciação social em que o 
agricultor está perdendo posição. Mas a agricultura de tempo parcial 
nem sempre indica problemas econômicos. Pode ser uma estratégia 
calculada para algumas famílias permanecerem no campo, combi-
nando o trabalho no campo em tempo parcial com outras atividades 
econômicas ou um emprego – o que os cientistas sociais hoje deno-
minam “pluriatividade” ou “nova ruralidade” (Kay, 2008). Alguns 
agricultores ou mesmo alguns que desejam trabalhar com essa ati-
vidade no Norte global, em sua maioria jovens, consideram a jor-
nada de tempo parcial como alternativa viável. Políticas para apoiar 
esse tipo de meios de subsistência são significativamente diferentes 
daquelas voltadas a agricultores médios de dedicação exclusiva. Os 
novos adeptos da dedicação parcial provavelmente buscarão e defen-
derão políticas de forma distinta tanto daquelas dos jovens agriculto-
res de tempo integral como da geração mais velha de agricultores em 
tempo parcial que estão em processo de se diferenciarem.

Lugar

A questão de espaço e lugar, e do modo como esses fatores intera-
gem com a classe social, é de particular importância na fase atual do 
capitalismo global, em que o capital busca ferozmente tomar espa-
ços para mais acumulação. Região, nação e localidade têm sido quase 
sempre importantes loci de identidade, por vezes equiparando-se e 
outras vezes intersectando-se com hierarquias de classe. Quando 
grandes empresas se apossam de largas parcelas de terra para instalar 
áreas de mineração, empreendimentos turísticos, ou projetos de ate-
nuação das mudanças climáticas, como REDD+, é pouco provável 
que necessitem grande volume de trabalho e a expulsão dos habitan-
tes humanos tende a ser um efeito comum. Embora esses processos 
atinjam diferentes grupos sociais de forma diversa, em uma situa-
ção de expulsão em massa, vários segmentos tendem a ser afeta-
dos de modo similar. A expulsão, por exemplo, é uma consequência 
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traumática, independentemente de os afetados serem agriculto-
res ricos ou pobres, trabalhadores sem terra ou pastores. Diante da 
expulsão, a identidade social mais importante que todos eles assu-
mem é a de “desalojados”. Sua posição política compartilhada – 
independentemente das diferentes origens de classe – provavelmente 
irá enfatizar esta situação comum.

Em suma, embora a classe seja um elemento fundamental para 
nossa análise do contexto político agrário, insistimos em compreen-
der como ela intersecta outras identidades sociais. Só então seremos 
capazes de identificar como e por que determinadas formas de ação 
política emergem.

Diferenças ideológicas

Grandes movimentos sociais transnacionais como a Via são, em 
geral, ideologicamente diversos. Isso se deve em parte – mas não 
unicamente – às diferenças de classe, como já explicado. Existem 
movimentos de camponeses sem terra, por exemplo, que mantêm 
posições ideológicas muito diferentes. Há movimentos sociais cujos 
apoiadores são heterogêneos em termos de classe, geração, etnia 
ou gênero e que podem compartilhar de uma mesma ideologia. Os 
movimentos sociais, com frequência, questionam: “Como chegamos 
a esta situação, que tipo de sistema alternativo queremos, e que tipo 
de estratégias empregaremos para alcançar nossa visão alternativa?”. 
Essas questões estratégicas são inerentemente ideológicas. Os mar-
xistas têm respostas para elas que diferem daquelas dos populistas 
agrários radicais não marxistas; os movimentos inspirados por ideias 
anarquistas terão divergências fundamentais com os leninistas; os 
grupos liberal-progressistas podem não ter dificuldades para dialo-
garem com ecofeministas; e as tendências marxistas historicamente 
antagônicas – maoístas e trotskistas, por exemplo – podem ter difi-
culdades em trabalhar juntas em uma ampla coalizão. A ideologia 
não se apresenta de forma clara e uniforme entre as organizações que 
integram um MAT. Alguns grupos mantêm um compromisso muito 
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forte com determinada posição ideológica, enquanto outros podem 
ser mais flexíveis, mas tender a uma certa direção.

Compreender a configuração ideológica de um grande MAT e 
a conexão com a classe social de suas bases pode ajudar a explicar 
sua análise dos problemas e seus processos de produzir demandas. 
Pode também indicar as lacunas na base e na ação política do movi-
mento e apontar como os grandes MATs constituem, em si, arenas 
de disputa. Em suma, ao examinar como a configuração ideológica 
se intersecta com a classe e outras posições identitárias em jogo no 
âmbito de um MAT, podemos alcançar um entendimento melhor 
de por que o MAT atua de um determinado modo (ou não) em con-
junturas históricas cruciais.

A Via é um grande MAT constituído de movimentos nacionais 
que detêm firmes compromissos com certas posições ideológicas, ou 
pelo menos tendem a uma ou outra perspectiva ideológica. Como as 
diferenças de classe, as divergências ideológicas raramente são abor-
dadas de forma aberta na Via ou entre seus observadores externos sim-
patizantes. As diversas orientações identificadas incluem: (i) várias 
correntes de populistas agrários radicais; (ii) marxistas ortodoxos, al-
guns dos quais de orientação maoísta; (iii) grupos radicais de tendên-
cia anarquista; (iv) ambientalistas radicais; e (v) ativistas feministas. 
Muitos grupos e indivíduos situam-se em algum ponto entre essas 
categorias amplas, enquanto outros mostram orientações sobrepos-
tas, como os populistas-feministas agrários radicais, ou os populistas-
-marxistas agrários radicais. Muitos outros não revelam qualquer 
posição ideológica claramente definida, ou carecem de posições ideo-
lógicas formadas. Essa diversidade ideológica entre membros da Via 
é extraordinária: comparemos, por exemplo, a Bangladesh Krishok 
Federation (BKF, Federação de Camponeses de Bangladesh), mar-
xista ortodoxa, com o radicalismo heterodoxo do Sindicato Obrero 
del Campo (SOC, Sindicato dos Trabalhadores do Campo) da An-
daluzia, na Espanha, com o National Farmers’ Union (NFU, União 
Nacional de Agricultores) do Canadá, ou com a KRRS da Índia.

A configuração de classe de um MAT é uma coisa; o marco ideo-
lógico dominante que orienta o movimento global é outra. Não há 
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uma relação automática entre as duas. No caso da Via, suas lide-
ranças, desde a década de 1990 têm sido dominadas pelo bloco 
populista agrário radical, marginalizando, na prática, os marxistas 
ortodoxos. Esse bloco – atualmente uma coalizão de vários blocos 
menores – é anticapitalista, mas aspira reconceber um novo tipo de 
modernidade, tendo o “campesinato médio” no centro de sua visão 
alternativa. Essa liderança influencia não só a formulação das cam-
panhas políticas, como também o modo como a Via se constitui como 
movimento global.

Custos organizacionais das divisões ideológicas

No sul da Ásia, a orientação dos camponeses ricos da KRRS e 
seu exagerado papel na Via levaram outros grupos camponeses de 
esquerda da Índia a formarem um movimento transnacional con-
corrente na região, a Asian Peasant Coalition (APC, Coalizão Cam-
ponesa Asiática). A força da rede APC, que em geral é marxista 
ortodoxa ou de orientação maoísta, reside em seu compromisso con-
sistente com a organização dos camponeses pobres e dos trabalhado-
res rurais. Sua base social está entre os estratos mais vulneráveis do 
campesinato. As organizações integrantes da rede APC poderiam 
ter aprimorado a análise de classe e as demandas de classe da Via, 
ampliado sua representação na região e fortalecido a luta por terra 
na Ásia. Sua ideologia sectária, no entanto, impediu a construção de 
alianças multiclasses. Como seria de se esperar, a relação entre a APC 
e a Via desabou.

Tensões ideológicas têm implicações para a estratégia polí-
tica, como demonstramos ao longo deste capítulo. As tensões 
internas entre afiliadas da Via mexicana em relação à conveniên-
cia de alianças, passadas e presentes, umas com as outras e com o 
Estado e partidos políticos também refletem essas diferenças (Bar-
tra; Otero, 2005). Às vezes, organizações muito pequenas e tendên-
cias em organizações que vivenciaram rupturas buscam filiar-se aos 
MATs ou intensificar relações existentes com esses, como forma de 
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legitimar-se e de assegurar acesso a recursos materiais.7 O abismo 
ideológico separa, às vezes, organizações não do mesmo, mas de dife-
rentes países. O MST do Brasil e o CNCR do Senegal, por exemplo, 
têm diferentes posições sobre como e se o movimento deve manter 
relações com o Estado e com as instituições internacionais de desen-
volvimento. O MST dialoga com o Estado sobre questões relacio-
nadas à terra, embora insista em sua autonomia, mas adota uma 
posição muito mais crítica em relação ao Banco Mundial, como o 
faz a Via. O CNCR, por sua vez, abarca várias organizações finan-
ciadas por governos, é membro da coalizão Roppa (ver Capítulo 1), 
assim como da Via, e opta por combinar negociação e confrontação 
intermitente com uma relação colaborativa com o Banco Mundial. 
Tais diferenças são respaldadas evidentemente por particularidades 
incrustadas nas trajetórias sociais e políticas das diferentes socieda-
des e estruturas de classe de onde as organizações filiadas à Via se 
originam.

Conclusão

Grandes movimentos sociais transnacionais como a Via geral-
mente constituem alianças entre múltiplas classes. Tais alianças 
são complicadas – ou enriquecidas – pela diversidade e ampli-
tude de suas bases. Contudo, as alianças multiclasse internali-
zam não só uma pluralidade de interesses de classe, mas – talvez 
o mais importante – interesses de classe e perspectivas concor-
rentes. Um movimento de “gente da terra” – ou mesmo de “traba-
lhadores da terra” – tende a obscurecer isso. Apelos por preços mais 
altos ao produtor, por exemplo, podem impactar de formas diferen-
tes as bases do movimento. Para ir direto ao ponto, pequenos pro-
dutores de alimentos podem prosperar, enquanto os que necessitam 
comprar alimentos podem experimentar a fome. Questões de classe 

 7 Esse, pode-se dizer, foi o caso de alguns movimentos de México, Honduras e 
África do Sul discutidos anteriormente.
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potencialmente inconciliáveis são, como vimos antes, mediadas por 
outras identidades sociais (etnia, geração e gênero). Movimentos 
como a Via podem ser mais claramente compreendidos como “alian-
ças multiclasses e multi-identitárias”.

A ideologia é um fator crítico para a compreensão das questões 
de classe e de identidade que podem unir e dividir movimentos. Em 
grandes MATs, observamos uma pluralidade de posições ideoló-
gicas, tendências e influências. Assim como no caso da classe, um 
aspecto importante e desafiador da diversidade ideológica não está 
somente em sua pluralidade, mas no fato de que essas ideologias 
estão competindo entre si. Ao identificarmos que múltiplas ideolo-
gias são ideologias concorrentes, devemos, necessariamente, retroce-
der nossa análise às relações entre as organizações afiliadas de um 
amplo movimento global. Elas não estão lá apenas como múltiplos 
grupos atuando em paralelo; estão tanto unidas como competindo 
umas com as outras. A partir dessa perspectiva, pode-se desenvolver 
um quadro mais realista de um MAT, simultaneamente como “pro-
tagonista” e como “arena de ação” e, assim, começar a compreender 
como esses dois aspectos dos MATs conformam-se mutuamente.
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3  
CLASSE, IDENTIDADE E DIFERENÇAS 

IDEOLÓGICAS ENTRE MATS

No Capítulo 2, discutimos a questão da diferenciação interna 
aos movimentos agrários transnacionais. Neste capítulo, teremos o 
mesmo ponto de partida, ou seja, a análise das posições de classe, mas 
trataremos da diferenciação entre grandes MATs.

A Via Campesina é o MAT radical mais famoso no cenário glo-
bal dos movimentos de justiça social surgidos nos últimos vinte anos. 
Mas não é o único importante. Na realidade, alguns são mais conhe-
cidos ou mesmo politicamente radicais que outros. As relações que 
se estabelecem entre os MATs variam muito em função da estru-
tura de classes, das identidades e ideologias de cada um – as mesmas 
clivagens que os diferenciam internamente. Ademais, essas rela-
ções são dinâmicas e fluidas, sendo constantemente renegociadas e 
contestadas.

A maior parte dos estudos enfoca principal ou exclusivamente a 
Via e poucos têm examinado de forma sistemática as dinâmicas polí-
ticas entre os principais MATs.1 No entanto, o exame de uma única 
experiência, de modo isolado dos demais – ou de outros movimen-
tos de justiça global – pouco contribui, porque eles se constituem 

 1 As exceções incluem Desmarais (2003); Edelman (2003) e Borras; Franco (2009).

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   77Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   77 03/08/2021   19:43:1503/08/2021   19:43:15



78  MARC EDELMAN E SATURNINO M. BORRAS JR.

mutuamente. As relações entre os MATs são importantes para se 
compreender sua política de um modo geral e, em particular, as ques-
tões de representação, intermediação e mobilização. A Via é o nosso 
principal ponto de referência neste capítulo, mas é analisada em 
comparação com outras importantes organizações transnacionais: a 
IFAP, a International Land Coalition (ILC, Coalizão Internacional 
para o Acesso à Terra), o CIP e a APC. Pretendemos ampliar a dis-
cussão, trazendo à pauta outras organizações e sistematizar a análise 
das diferenças entre a Via e outros MATs, investigando as intersec-
ções de classe, identidade e ideologia.

Os MATs examinados neste livro estão, de diferentes modos, 
todos comprometidos com uma ideia de “justiça social”, mas há 
diferença no modo como cada um interpreta essa ideia e como tenta 
alcançá-la. Tratando de movimentos de justiça ambiental, Anna 
Tsing observa:

As possibilidades de pensar globalmente têm inspirado os mo-
vimentos sociais de todos os tipos a conceberem causas globais. No 
entanto, uma política global cria problemas específicos. As metas 
de justiça social precisam ser negociadas não apenas entre dimen-
sões de classe, raça, gênero, nacionalidade, cultura e religião, mas 
também entre o Sul global e o Norte global e entre as grandes me-
trópoles do mundo e seus interiores rurais e provinciais. O modelo 
de solidariedade de classe do século XX demanda dos aliados em 
uma coalizão alinharem-se como equivalentes. Aliados raramente 
alinham-se tão bem. Mesmo sem pretender romper os laços, eles 
forçam para novas direções. Seu atrito muda a trajetória de todos. 
(Tsing, 2005, p.13-4)

Ao esclarecer o que une e o que divide os MATs e as relações entre 
essas organizações, pode-se entender melhor por que certos movi-
mentos formulam problemas e demandas do modo como o fazem, 
empregam determinados repertórios de ação coletiva, e preferem 
interagir com determinados conjuntos de atores estatais e não esta-
tais. Esperamos também fornecer um antídoto para três tendências 
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comuns entre os profissionais do desenvolvimento: (1) tratar os 
MATs como constelações indiferenciadas de atores e reduzir sua 
importância a uma questão de “mera presença ou ausência” em 
determinado espaço geográfico, político ou de políticas públicas; 
(2) trivializar temas recorrentes que unem ou dividem os MATs 
como meras disputas de espaço (por exemplo, concorrência por fun-
dos) ou diferenças de personalidade e de liderança; e (3) celebrar 
romanticamente a unidade da coalizão, tratando tensões e cisões 
como algo inerentemente negativo.

Diferenciação de classe e política de identidade

Via, IFAP e WFO

A Via foi fundada por importantes movimentos agrários nacio-
nais e regionais, principalmente para confrontar a já extinta IFAP. 
No final da década de 1980, ativistas de muitos movimentos agrá-
rios nacionais pensavam que a hegemonia da IFAP no cenário inter-
nacional de governança já durara tempo demais, representando não 
os estratos pobres e marginalizados das classes trabalhadoras do 
mundo rural, e sim os setores bem-sucedidos da população agrí-
cola, com sua sede em Paris, capital de um país altamente desenvol-
vido. Como foi exposto no Capítulo 2, a formação da Via, em maio 
de 1993, em Mons, na Bélgica, resultou de um conflito entre, por 
um lado, organizações agrárias nacionais que queriam seu próprio 
movimento autônomo e, por outro lado, a ONG (PFS) que patro-
cinou a reunião e que esperava incorporar as organizações partici-
pantes na IFAP. As tensões entre a IFAP e os movimentos agrários 
que dela não participavam surgiram durante a Rodada Uruguai de 
negociações do GATT (1986-1994) e foram especialmente pronun-
ciadas na América do Norte e na Europa, onde o American Farm 
Bureau (Instituto Americano de Agricultura), a Canadian Fede-
ration of Agriculture (CFA, Federação Canadense de Agricul-
tura) e o Committee of Professional Agricultural Organisations in 
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the European Union (COPA, Comitê das Organizações Profissio-
nais Agrícolas da União Europeia) eram (e ainda são) politicamente 
dominantes. Assim, não surpreende o fato de que organizações 
norte-americanas e europeias com visões alternativas – a National 
Family Farm Coalition (NFFC, Coalizão Nacional da Agricultura 
Familiar) dos Estados Unidos, a National Farmers Union (NFU, 
União Nacional de Agricultores) do Canadá e a Coordination Pay-
sanne Européenne (CPE, Coordenação Camponesa Europeia) esti-
vessem entre as fundadoras da Via. A iniciativa foi uma extensão de 
uma luta por construir espaços fora da IFAP e autônomos em rela-
ção às associações dominadas por ela. Um exame rápido das diferen-
ças entre a Via e a IFAP confirma a importância das perspectivas de 
classe e identidade na análise dos MATs.

Oficialmente, a IFAP afirmava ser “a organização mundial de 
agricultores que representa mais de 600 milhões de famílias agricul-
toras reunidas em 120 organizações nacionais de 79 países”. Alegava, 
ainda, ter defendido “os interesses dos agricultores em âmbito inter-
nacional, desde 1946” (IFAP, 2009). Sua base principal era consti-
tuída de pequenas, médias e grandes organizações de agricultores, 
de países do Norte e do Sul, mas prevaleciam as organizações de paí-
ses desenvolvidos. Muitas das associadas da IFAP nos países em 
desenvolvimento eram organizações lideradas por agricultores ricos 
e médios, em muitos casos, por empresários de classe média adep-
tos do agronegócio. Fundada em 1946, a IFAP tornou-se a principal 
organização setorial agrícola a obter status consultivo em instituições 
intergovernamentais.

Embora não constituísse uma rede politicamente homogênea, 
sua política refletia a visão das suas filiadas que detinham poder 
econômico. De 1946 a 2008, todos os presidentes e secretários-ge-
rais foram homens brancos de países industrializados. Só em 2008, 
sessenta anos após sua fundação, a IFAP elegeu um presidente de 
um país em desenvolvimento, a Zâmbia. As perspectivas de classe 
e identidade determinavam suas posições políticas. Apesar de uma 
peculiar ambivalência em relação ao liberalismo de mercado, os 
grupos ligados à IFAP geralmente apoiavam partidos políticos de 
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centro-direita (Edelman, 2003). Em várias ocasiões, a IFAP consi-
derou o neoliberalismo como uma oportunidade e, em geral, apoiava 
políticas neoliberais, ao passo que defendia modificações menores 
que beneficiariam o setor agrícola (Desmarais, 2007).

Tal afinidade com “soluções” de mercado pode explicar a razão 
de a IFAP nunca se ter empenhado ou mobilizado em torno das 
questões agrárias mais prementes para os mais pobres dos pobres 
rurais, como salários e redistribuição de terras. Uma leitura atenta 
dos principais documentos da IFAP indica que sua agenda enfati-
zava commodities e comércio internacional, ao contrário dos docu-
mentos-chave da Via, que destacam contestações políticas em torno 
da terra. A IFAP deu preferência à negociação, colaboração e par-
ceria oficial com organismos intergovernamentais, como a FAO e 
o Banco Mundial, em contraposição ao repertório da Via, que inclui 
negociação, parceria e colaboração, mas também confronto, mani-
festações públicas, desobediência civil, ocupações de terras e des-
truição de culturas geneticamente modificadas. Jack Wilkinson, 
ex-presidente da IFAP e líder da CFA, resumiu com precisão a pers-
pectiva da organização ao comentar: “A IFAP ganhou uma posição 
como representante oficial, quando grupos como o Banco Mundial, 
Nações Unidas, FMI e FAO discutiam a política alimentar e que-
riam uma visão dos agricultores” (Western Producer, 2011).

Quando os mercados de commodities agrícolas tiveram um boom 
em 2008, provocando revoltas alimentares em dezenas de países, 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais lançaram cam-
panhas contra a produção de biocombustíveis, um dos principais 
catalisadores do aumento dos preços e, em consequência, da fome. 
Um exemplo revelador da posição da IFAP em relação a políticas 
agrícolas relevantes é sua posição quanto aos biocombustíveis, no 
auge da crise alimentar mundial de 2008:

A produção de alimentos para consumo humano e animal con-
tinua a ser fundamental para os agricultores da IFAP; no entanto, 
os biocombustíveis representam uma nova oportunidade de mer-
cado, ajudam a diversificar os riscos e promovem o desenvolvimento 
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rural. Os biocombustíveis são a melhor opção disponível atual-
mente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa do setor de 
transportes, contribuindo para mitigar as mudanças climáticas [...]. 
Recentemente, os biocombustíveis foram responsabilizados pela 
subida dos preços. Há inúmeros fatores por trás do aumento de preços 
dos alimentos, inclusive escassez de oferta devida às más condições 
climáticas e mudanças nos hábitos alimentares, que vêm gerando 
forte demanda. [...] É importante, para uma comunidade agrícola que 
há muito experimenta baixos rendimentos, superar as ideias errôneas 
sobre biocombustíveis. A bioenergia representa uma boa oportu-
nidade de estimular as economias rurais e reduzir a pobreza, desde 
que essa produção atenda aos critérios de sustentabilidade. A pro-
dução sustentável de biocombustíveis por agricultores familiares não 
constitui uma ameaça à produção de alimentos. É uma oportunidade 
de obter rentabilidade e de recuperar as comunidades rurais. (Excerto 
de uma declaração da IFAP em FAO, 2008, p.97)

A Via, ao contrário, se opõe aos biocombustíveis, que vê como 
um dos principais incentivadores da apropriação global de terras 
e uma falsa solução para a mudança climática – uma posição sub-
sequentemente confirmada em relatórios das principais organiza-
ções ambientais (Searchinger; Heimlich, 20150). Apesar da alusão 
da IFAP aos “agricultores familiares” e à redução da pobreza, sua 
posição sobre essa questão reflete a dos agricultores comerciais ricos.

A IFAP ruiu em 2010, para a surpresa de muitos que a conside-
ravam uma organização robusta, consolidada e influente. Problemas 
relacionados à governança interna e às finanças levaram à sua extin-
ção. O ato oficial de dissolução, emitido pelo Tribunal de Grande 
Instance de Paris, revela que a IFAP fracassou por ter-se tornado 
excessivamente dependente do financiamento de uma única fonte – 
a ONG holandesa Agriterra –, com a qual pretendia conduzir um 
projeto específico, o “Agricultores contra a Pobreza 2007-2010”.2 

 2 Tribunal de Grande Instance de Paris, 2010. Jugement du 4 Novembre 2010, 
Ouverture d’une liquidation judiciaire Régime General, Procédures Collectives 
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Jack Wilkinson, mais tarde, observou que a IFAP “começou sua 
espiral rumo à insolvência quando [a Agriterra] não honrou a pro-
messa de reembolsar a IFAP pelos custos de alguns projetos de 
desenvolvimento” (Western Producer, 2011). Segundo o documento 
do Tribunal, a Agriterra recusou-se a pagar à IFAP parte do seu com-
promisso de 2008 e de todo o ano de 2009, deixando a Federação com 
um déficit de 500 mil euros.3 Vê-se contraditório esse papel da Agri-
terra, já que sua antecessora, a PFS, desempenhara um papel impor-
tante na organização da reunião fundadora da Via em 1993, quando 
tentou conduzir os participantes a unirem-se à IFAP (ver Capítulo 2).4

A disputa financeira entre IFAP e Agriterra ocorreu paralela-
mente a disputas internas que portavam evidentes matizes regionais 
e raciais. Em 2008, Ajay Vashee, da Zâmbia, foi eleito secretário-
-geral – o primeiro não branco eleito para a liderança da IFAP. O 
documento do tribunal francês apontou

um problema de “governança” devido principalmente a uma presi-
dência dissonante em relação a um grande número de membros da 
Federação e a um conflito entre o presidente e o secretário-geral 
da IFAP. Uma mudança de presidência, que só poderia ocorrer com a 
realização de uma assembleia geral, não é viável devido ao seu custo.5

N. RG 10/13970. Affaire: Fédération Internationale des Producteurs Agri-
coles. Paris. Agradecemos a Birgit Müller por facilitar-nos a obtenção desse 
documento.

 3 Ibid. p.3.
 4 É duplamente irônico o fato de que, em 2009, Vashee, o líder da IFAP, conti-

nuasse a representar essa organização em fóruns internacionais, como a Confe-
rência de Copenhague (Vashee, 2010) e no seleto Fórum Mundial Econômico 
de Davos (CNA, 2009), embora uma nota autobiográfica posterior do mesmo 
Vashee indicasse que sua gestão na presidência terminara em 2008 (Internatio-
nal Conference, 2010). Em 2003, Vashee ajudou a fundar a Confederação Sul-
-Africana dos Sindicatos Agrícolas (Sacau), uma rede regional de agricultores 
comerciais de larga escala, a qual possuía, em 2013, 16 organizações filiadas de 
12 países (International Conference, 2010; Sacau, 2013). Depois da derrocada 
da IFAP, Vashee atuou como presidente da Sacau (International Conference, 
2010).

 5 Tribunal de Grande Instance de Paris, p.3.
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Wilkinson foi mais explícito, afirmando que

o estilo de liderança de Vashee também se tornou parte do problema 
[...] Organizações que queriam ajudar teriam marcado reuniões às 
quais ele não comparecia, o que não é a maneira de se trabalhar com 
parceiros [...]. Conselhos, muitas vezes, ele considerava um desafio 
à sua autoridade. (Western Producer, 2011)

Um ano após a dissolução da IFAP, surgiu uma nova organiza-
ção cujas filiadas e ideologia refletiam as da IFAP. Fundada em Stel-
lenbosch, na África do Sul, a World Farmers’ Organization (WFO, 
Organização Mundial de Agricultores) é vista, com frequência, 
como a sucessora da IFAP. O enunciado de sua missão declara que

a WFO visa reunir organizações de agricultores e cooperativas agrí-
colas de todo o mundo, representando a comunidade global de 
agricultores: micro, pequenos, médios agricultores, assim como os 
de larga escala [...] [E]la visa fortalecer as posições dos agricultores 
nas cadeias de valor, com foco nos pequenos agricultores. Ao defen-
der os agricultores e representar seus interesses nos fóruns de política 
internacional, a WFO os ajuda a gerirem melhor a extrema volatili-
dade dos preços, aproveitando oportunidades de mercado e acesso 
oportuno às informações de mercado. (WFO, 2014)

A WFO concentra-se em seis áreas: segurança alimentar, 
mudanças climáticas, cadeias de valor, mulheres na agricultura, 
comércio internacional e agricultura contratual. Tais áreas são muito 
semelhantes aos temas centrais da IFAP. Contrastemos esses temas 
com as principais questões da Via: reforma agrária e água, biodiver-
sidade e recursos genéticos, soberania alimentar e comércio interna-
cional, mulheres, direitos humanos, migração e trabalhadores rurais, 
agricultura camponesa sustentável e jovens.

As organizações filiadas à WFO e à Via em distintos países pos-
suem estruturas de classe significativamente diferentes. Bastam 
poucos exemplos para comprovar: African Farmers Association 
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of South Africa (Afasa, Associação Africana de Agricultores da 
África do Sul) e Home of the South African Farmer (AgriSA, Casa 
do Agricultor) versus o Landless People’s Movement (LPM, Movi-
mento dos Sem-Terra); a holandesa Land-en Tuinbouw Organisa-
tie Nederland (LTO, Organização Agrícola e Hortícola da Holanda) 
versus o Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV, Sindicato Agrí-
cola Holandês); a Sociedad Rural Argentina (SRA) versus o Movi-
miento Campesino de Santiago del Estero (Mocase); a Commercial 
Farmers’ Union (CFU, União dos Agricultores Comerciais) do 
Zimbábue versus o Zimbabwe Small Organic Smallholder Farmers 
Forum (Zimsoff, Fórum de Pequenos Agricultores Orgânicos do 
Zimbábue). Em âmbito regional, na Europa, por exemplo, há um 
contraste similar entre a COPA, uma coalizão de grupos de agricul-
tores de larga escala de âmbito nacional, de um lado, e a European 
Coordination Via Campesina (ECVC, Coordenação Europeia da Via 
Campesina), de outro. Essas são divisões clássicas entre fazendeiros 
ricos e agricultores pobres.

Há, portanto, duas redes globais distintas, fundadas em dife-
rentes classes sociais – e ambas afirmam representar os pequenos 
agricultores do mundo. A frase seguinte parece capturar a visão da 
“gente da terra” conforme enunciada pela Via e suas aliadas: “pro-
mover o bem-estar de todos os que obtêm sua subsistência da terra 
e assegurar-lhes a manutenção de remuneração adequada e estável”. 
No entanto, esta, na verdade, era a primeira cláusula do Estatuto da 
IFAP. As dinâmicas políticas que separam essas organizações podem 
ter implicações de amplo alcance na formulação de políticas globais 
de desenvolvimento. Mas, sem uma análise de classe, é difícil dife-
renciá-las, ou explicar por que e como essa distinção é importante. 
Formulações do tipo “gente da terra”, “gente local”, “voz do agri-
cultor”, e “comunidade local” – usadas pela Via e suas afiliadas – 
inadvertidamente mascaram importantes diferenças de classe entre 
movimentos e, portanto, nem sempre são úteis analiticamente.
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Um movimento de movimentos: a Via e o CIP pela 
soberania alimentar

A Via Campesina é frequentemente definida como um “movi-
mento de movimentos”. A noção de “movimento de movimentos” 
no mundo agrário sugere uma convergência de forças com múltiplos 
tipos de políticas de classe e identidade. As classes trabalhadoras 
rurais são diversas e plurais, e essa diversidade é avivada por políticas 
de identidade complexas, segundo aspectos de etnia, gênero, região 
e geração, entre outras dimensões, como discutimos no Capítulo 2.

Se a ideia de “movimento de movimentos” é adequada para a 
Via, o é ainda mais para o Comitê Internacional de Planificação 
pela Soberania Alimentar (CIP). Esta é a maior rede internacional 
de movimentos sociais que atuam com campanhas e políticas rela-
cionadas aos alimentos e à soberania alimentar. Trata-se de uma 
aliança multissetorial entre setores rurais e urbanos e grupos cam-
poneses e não camponeses – apesar de haver predomínio do setor 
rural. Fundado em 1996, durante a Cúpula Mundial sobre Segu-
rança Alimentar, de Roma, o CIP proporcionou um espaço para a 
articulação em rede e coordenação política entre diversas organiza-
ções (ver Tabela 3.1). Algumas ONGs desempenharam papéis cru-
ciais em sua fundação e em sua posterior consolidação. Essas foram 
a Crocevia, o International Collective in Support of Fishworkers 
(ICSF, Coletivo Internacional de Apoio aos Pescadores Artesanais) 
e o Centre for Sustainable Development and Environment (Cenesta, 
Centro para o Desenvolvimento e Meio Ambiente Sustentáveis). 
ICSF e Cenesta propiciaram ao CIP dois públicos fundamentais – 
pastores e pescadores. O CIP possui uma estrutura organizacional 
flexível em comparação com suas organizações filiadas, tais como a 
Via. É uma rede de redes, uma coalizão de coalizões. O trabalho se 
organiza segundo grupos temáticos. Em 2013, possuía grupos ativos 
sobre: terra, biodiversidade agrícola, pescadores, “responsible agri-
cultural investiment” (rai, investimento agrícola responsável), agroe-
cologia, povos indígenas e pastores.
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Tabela 3.1 – Movimento sociais filiados ao CIP pela soberania alimentar

Movimentos internacionais

Via Campesina (Via)

Fórum Mundial de Populações de Pescadores (WFFP)

Fórum Mundial de Pescadores e Trabalhadores da Pesca (WFF)

Aliança Mundial de Povos Indígenas Nômades (Wamip)

União Internacional das Associações de Trabalhadores em Alimentação, Agricultura, 
Hotelaria, Restaurantes, Fumo e Similares (IUF)

Conselho Internacional dos Tratados Indígenas (IITC)

Coalizão Internacional do Hábitat (HIC)

Marcha Mundial de Mulheres (MMM)

Federação Internacional de Movimentos de Adultos Rurais Católicos (Fimarc)

Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica (Mijarc)

Movimentos regionais

Rede de Organizações Camponesas e de Produtores Agrícolas da África Ocidental (Roppa)

Plataforma Regional de Organizações Camponesas da África Central (Propac)

Coalizão de Mulheres Rurais da Ásia (ARWC)

Coalizão Internacional de Trabalhadores Agrícolas (CAWI)

Rede Árabe pela Soberania Alimentar (ANFS)

Movimento Agroecológico Latino-Americano (Maela)

Articulação Continental de Mulheres Indígenas (ECMI)

Coordenação Andina das Organizações Indígenas (CAOI)

Confederação das Organizações de Produtores Familiares do Mercosul (Coprofam)

Aliança Australiana da Soberania Alimentar (AFSA)

Aliança Americana da Soberania Alimentar (USFSA)

O CIP merece ser objeto de um estudo completo e de um outro 
livro. Nosso objetivo aqui não é explorá-lo em detalhes, mas sim uti-
lizá-lo como um caso ilustrativo que oferece elementos relevantes 
para o estudo dos MATs. Vários pontos são cruciais. Em primeiro 
lugar, movimentos sociais transnacionais – além dos apenas rurais 
– interessados na política de alimentos e da agricultura são diversos 
em termos de origem e estrutura de classes e de orientação ideoló-
gica. A base do CIP está formada por pequenos e médios agriculto-
res, trabalhadores rurais sem terra, pescadores artesanais e pastores. 
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Extraordinariamente, quase todos os movimentos sociais rurais 
radicais politicamente importantes no mundo estão, direta ou indi-
retamente, ligados ao CIP. Como seria de esperar, a maioria das orga-
nizações politicamente importantes de agricultores ricos, de média 
e larga escala, em todo o mundo (inclusive aquelas antes afiliadas à 
IFAP e agora à WFO), não está associada ao CIP. A solidariedade 
política entre os estratos mais pobres de classes trabalhadoras, em 
grande parte rurais, é o cimento que une esses movimentos em uma 
rede global e que diferencia esta última das redes dos setores rurais 
ricos como IFAP e WFO.

Em segundo lugar, a ampla identidade compartilhada e as preo-
cupações tanto de produtores quanto de consumidores de alimentos 
levaram diferentes movimentos sociais a fundarem o CIP em 1996. 
De um modo geral, as organizações associadas ao CIP consideram a 
globalização neoliberal prejudicial aos interesses de suas bases e sus-
tentam que o sistema alimentar global não tem proporcionado remu-
neração adequada aos produtores de alimentos e sequer tem logrado 
amainar a fome mundial. Tal consenso, que é tanto ideológico quanto 
de classe, erigiu a política de identidade do CIP em torno da plata-
forma alternativa da soberania alimentar.

O CIP, juntamente com a Via e outros movimentos, começou 
a pressionar por soberania alimentar durante a Cúpula Mundial 
sobre a Alimentação, de 1996, argumentando que ela constituía um 
paradigma alternativo ao foco na “segurança alimentar” da FAO e 
dos governos participantes. O CIP cresceu e consolidou-se como 
resultado de sua ação militante durante pelo menos três outras con-
junturas políticas: (1) protestos contra as negociações da OMC, a 
partir de 1999; (2) na preparação para a Conferência Internacional 
da FAO sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural (Ciradr), 
de 2006 (Monsalve, 2013); e (3) durante e após a alta mundial dos 
preços dos produtos alimentares, em 2008-2009, e as subsequen-
tes negociações no Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) 
em torno das Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsá-
vel da Posse de Terras, dos Recursos Pesqueiros e Florestais no Con-
texto da Segurança Alimentar Nacional (Seufert, 2013). Em cada um 
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desses momentos cruciais, uma coalizão de coalizões organizacio-
nalmente ampla, mas ideologicamente coerente, era necessária para 
uma defesa eficaz e para propor e lutar por políticas alternativas. O 
CIP tornou-se e continuou a ser um movimento social internacional 
que exerce um protagonismo dinâmico – um que, certamente, não é 
tão celebrado como a Via, mas detém, provavelmente igual impor-
tância estratégica.

Em terceiro lugar, uma das principais razões para a fundação 
do CIP em Roma, no final de 1996, no contexto da Cúpula Mun-
dial da Alimentação, foi desafiar a hegemonia da IFAP. Desde 1946, 
a IFAP monopolizava a representação da agricultura familiar nos 
foros oficiais das Nações Unidas. Como exposto no Capítulo 2, um 
dos motivos para a criação da Via foi uma forte insatisfação popu-
lar, em relação à IFAP, entre vários movimentos rurais nacionais, 
que percebiam essa organização como representando os interesses 
de agricultores ricos dos países desenvolvidos. Contudo, antes da 
Cúpula Mundial da Alimentação de 1996, a Via não era suficien-
temente conhecida ou forte para desafiar a IFAP na cena global. 
Outros movimentos setoriais, como o World Forum of Fish Har-
vesters and Fish Workers (WFF, Fórum Mundial de Pescadores e 
Trabalha dores da Pesca), formado no ano anterior à Cúpula, contri-
buíram para a construção de uma plataforma mais ampla, usada para 
contestar a IFAP. Vale ressaltar que, além de se opor à IFAP, o CIP 
e movimentos associados também lograram pôr em questão as con-
venções prevalecentes sobre a representação de movimentos de base 
nos espaços de governança internacional, inclusive o monopólio das 
ONGs nessa participação (discutido no próximo capítulo). Eles efe-
tivamente criaram um espaço autônomo para os movimentos sociais 
das classes trabalhadoras rurais, ampliando o alcance e congregando a 
força política de organizações que, de outro modo, estariam dispersas. 
O CIP tem confrontado e competido com a IFAP e, mais tarde, com 
a WFO nos espaços oficiais de representação em organismos e agên-
cias da ONU. No entanto, essa presença em instituições de gover-
nança internacional exige ao CIP fazer o que fazia a IFAP – negociar 
e pressionar em ambientes que Gaventa e Tandon (2020) classificam 
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de “espaços convidados”. Contudo, diferentemente da IFAP, o CIP 
e seus movimentos associados consideram que suas principais arenas 
de luta estão fora desses espaços oficiais.

Por fim, MATs gigantes como o CIP, apesar de disporem de clas-
ses e orientação ideológica bastante coerentes, são essencialmente 
arenas de interação entre membros da coalizão, que tanto podem 
ser movimentos fraternos como rivais e que tentam constantemente 
moldar-se mutuamente. Isso se pode observar, por exemplo, no 
modo como evolui a abordagem da questão da terra na Via. Desde 
a criação da organização, em 1993, até o início dos anos 2000, sua 
ação em torno da terra esteve formulada dentro do estrito parâmetro 
da reforma agrária, com uma campanha específica contra a reforma 
agrária de mercado liderada pelo Banco Mundial. Durante a Confe-
rência Internacional da FAO sobre Reforma Agrária e Desenvolvi-
mento Rural (Ciradr), de 2006, o CIP – e não a Via – tomou a frente 
na representação oficial dos movimentos rurais na ONU. Isso con-
tribuiu para uma abordagem muito mais ampla das questões fundiá-
rias, especialmente enfatizando a terra como “território” e não apenas 
um terreno agrícola (Monsalve, 2013). “Território”, vale destacar, 
implica direitos coletivos e propriedade exclusiva. A dificuldade com 
a formulação “terra” versus “território” deriva das diferentes políti-
cas de classe e identidade. Pequenos agricultores, os sem-terra, povos 
indígenas e pastores, por exemplo, formulam “terra” e “território” de 
formas muito diferentes – sendo, os dois últimos grupos, historica-
mente receosos de reformas agrárias. Mais recentemente, a Via arti-
culou sua própria campanha mundial pela terra no contexto de “terra 
e território” (Martínez-Torres; Rosset, 2013).

Ideologia

Via, IFAP e WFO

Do ponto de vista ideológico, a WFO (e antes dela, a IFAP) 
almeja fazer o sistema capitalista global funcionar bem para pequenos, 
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médios e grandes agricultores comerciais. Tal qual sua predecessora, 
a WFO elenca entre seus principais parceiros a corporação financeira 
internacional (IFC), o BM e a OMC. Em contraposição, esse mesmo 
grupo de instituições internacionais é tido pela Via como os princi-
pais inimigos dos pequenos agricultores. Além disso, a WFO, como 
antes dela a IFAP, “visa a fortalecer as posições dos agricultores nas 
cadeias de valor [...] [A] WFO apoia os agricultores para gerirem 
melhor a extrema volatilidade dos preços, aproveitando oportuni-
dades de mercado e o acesso oportuno às informações de mercado” 
(WFO, 2014).

A missão da WFO é conectar produtores aos mercados e comér-
cio internacional. A Via, por outro lado, sempre enfatizou a autono-
mia da pequena agricultura em relação ao controle das corporações 
e “se opõe enfaticamente ao agronegócio e às multinacionais que 
estão destruindo os povos e a natureza” (Via Campesina, 2011). 
Enquanto a Via é conhecida por sua campanha mundial de oposição 
aos transgênicos, organizações importantes que integravam a IFAP 
e hoje estão na WFO colocam-se no lado oposto. Jervis Zimba, por 
exemplo, líder da Zambia National Farmers Union (ZNFU, União 
Nacional de Agricultores da Zâmbia) e vice-presidente da WFO, em 
2010, apelou ao governo zambiano pela revogação da proibição dos 
OGMs. Argumentava que os transgênicos são benéficos para a agri-
cultura de pequena escala, por aumentarem a produtividade e propi-
ciarem uma chance de escapar à pobreza:

Em outros países onde a biotecnologia tem sido utilizada, espe-
cialmente para o algodão, nossos pequenos agricultores logram pro-
duzir dez vezes mais em relação aos nossos níveis atuais de produção, 
com menos insumos, portanto, menores custos de produção, gerando 
altos ganhos para os pequenos produtores. (AgBioWorld, 2010)

A ZNFU é a mesma organização que fora liderada por Ajay 
Vashee – presidente da IFAP à época da falência da entidade.

As diferenças de classe e ideológicas entre a Via, de um lado, 
e a IFAP e a WFO, de outro, podem ser mais especificamente 
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observadas pela perspectiva nacional-regional. Na África do Sul, por 
exemplo, a organização filiada da Via é o LPM, um movimento inci-
piente que vem titubeando organizacional e politicamente desde sua 
criação (ver Capítulo 4). Suas bases, débeis e esparsas, estão consti-
tuídas de grupos de sem terra de comunidades rurais e periurbanas 
(Baletti et al., 2008), que não dispõem de qualquer apoio entre gran-
des ou pequenos agricultores economicamente estáveis, orientados 
ao mercado. Os membros do LPM são sul-africanos negros, pobres, 
que foram marginalizados sob o regime de apartheid.

Já a filiada da IFAP na África do Sul era a AgriSA, sucessora 
da South African Agricultural Union (SAAU, União Agrícola Sul-
-Africana), formada em 1904 para representar agricultores comer-
ciais brancos. Em 1999, mudou seu nome para AgriSA como parte 
do processo de desrracialização pós-apartheid das organizações 
de agricultores e recrutou agricultores comerciais negros. Na cor-
rida global por terras pós-2008, estava entre as organizações que 
viram grandes oportunidades em negociações de grandes exten-
sões de terra em outros lugares do continente. A AgriSA justificou 
esse passo afirmando que “os agricultores comerciais sul-africanos 
desejam estabelecer-se no continente africano ‘em razão da escas-
sez de recursos naturais e da redistribuição da terra’ em seu país” 
(Hall, 2012, p.827). Ao final de 2010, a AgriSA estava em negocia-
ções com 22 governos no continente africano para aquisição de vas-
tas extensões de terra destinadas à produção comercial de alimentos 
e biocombustíveis. Somente na República Democrática do Congo, 
foram alocados 200 mil hectares de terra, com possibilidade de aqui-
sição de até 10 milhões de hectares de terras do Estado. Em suma, 
a AgriSA situa-se decisivamente no lado daqueles a que a mídia se 
refere como “caçadores de terras” (Hall, 2012). A AgriSA foi uma 
filiada fundamental da IFAP, como o é atualmente da WFO. Ela 
sediou o congresso fundador da WFO, em 2011. A AgriSA e a WFO 
consideram os negócios de extensas áreas de terra como uma oportu-
nidade de investimento para os agricultores comerciais, enquanto a 
Via os vê como uma apropriação de terras que desaloja camponeses 
e outras populações rurais.
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Via e ILC

Outra iniciativa em torno da defesa de políticas para a terra 
ganhou ímpeto após a alta global dos preços dos alimentos em 2008-
2009: a International Land Coalition (ILC, Coalizão Internacional 
para o Acesso à Terra). Fundada em 1996, originalmente deno-
minada Coalizão Popular para Erradicar a Fome e a Pobreza, foi 
renomeada para ILC em 2003. Trata-se de uma aliança global de 
instituições financeiras internacionais (IFIs), como o Banco Mun-
dial e o IFAD, instituições intergovernamentais (Comissão Euro-
peia, FAO) e várias ONGs (por exemplo, World Wildlife Fund). 
A IFAP era associada da ILC e fazia parte do seu Conselho Ges-
tor. A ILC é administrada por profissionais de classe média, sedia-
dos em um secretariado internacional localizado e financiado pelo 
IFAD, em Roma.

Essa estrutura torna a ILC uma instituição relevante para mui-
tos atores no âmbito global de formulação de políticas da terra, mas 
problemática para outros. Apesar de seu caráter de coalizão híbrida, 
a ILC está próxima das IFIs que constituem os alvos principais das 
campanhas de “exposição e oposição” da Via. Um ex-diretor da ILC 
certa vez elogiou o processo “democrático” que respalda a nova polí-
tica do Banco Mundial para a terra, inaugurada em 2003 (Banco 
Mundial, 2003). O banco, por sua vez, exalta sua influência sobre a 
ILC, com o Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial 
informando sobre as

evidências [...] de que técnicos do Banco Mundial têm desempe-
nhado um papel importante na promoção de uma análise profunda 
como base para o conhecimento da ILC [...] [e] têm aportado insu-
mos substanciais através do Grupo Temático da Terra do banco e 
dos documentos produzidos pelo banco sobre questões fundiárias. 
(World Bank-IEG, 2008, p.xx)
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Contudo, alguns membros da ILC se opõem às políticas do 
Banco Mundial relativas à terra, e a Via é clamorosa em suas críticas.6

As posições da ILC mudaram visivelmente, à medida que se ace-
lerava a corrida por terras pós-2008. Refletindo suas bases de classe 
e ideológica, a coalizão tende a adotar uma visão processual sobre 
a apropriação de terras, identificando negócios envolvendo a terra 
como apropriação, somente quando esses são feitos de forma não 
transparente ou resultam em violações de direitos humanos.7 Isso 
difere, evidentemente, do apelo radical da Via para suspender e fazer 
retroagir as apropriações de terras, o qual se detém menos nas ques-
tões processuais e mais na economia política e nos impactos sociais 
das negociações de terras.

Nos últimos anos, a ILC conseguiu atrair a filiação de algumas 
organizações de agricultores, embora não em número suficiente para 
contrabalançar o de ONGs, agências doadoras e instituições finan-
ceiras intergovernamentais e internacionais. Vale destacar que não 
há, ao menos ainda, uma significativa sobreposição entre as filiadas 
da Via e da ILC, por razões principalmente institucionais e ideoló-
gicas: a primeira é uma coalizão radical de movimentos sociais de 
base, enquanto a segunda é uma coalizão “conservadora-progres-
sista” de instituições financeiras internacionais e ONGs.

Via e CIP

No Capítulo 2, discutimos como as organizações filiadas à 
Via mantêm posições ideológicas diversas e concorrentes. Isso se 

 6 No entanto, como observa Edelman (2003, p.207), a Via dialogou brevemente 
com o Banco Mundial, quando seu coordenador geral, Rafael Alegría, palestrou 
em um fórum do banco sobre “Fortalecimento das organizações de produtores”, 
no qual a IFAP também esteve representada. Essa história, em geral, foi esque-
cida – se não reescrita – e o documento relevante (Via Campesina, 1999) já não 
está disponível na página web da LVC.

 7 Para uma discussão detalhada da posição da ILC, ver Borras; Franco; Wang 
(2013).
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complica ainda mais se a comparamos com o CIP. É inevitável que 
uma rede tão ampla acabe reunindo grupos ideologicamente díspares.

Embora algumas tensões ideológicas separem a Via e o CIP, de 
um modo geral, prevalece certa unidade ideológica. Ainda que divir-
jam as posições sobre questões amplas, como o capitalismo, resta um 
compromisso compartilhado de priorizar as “lutas contra a expro-
priação”, sejam esses esforços abertamente anticapitalistas, campa-
nhas contra corporações transnacionais, ou lutas contra a expulsão 
da terra ou pelo controle de sementes, tecnologia e biodiversidade. 
Existe uma forte tendência, embora não homogênea, entre os 
membros do CIP e da Via, a uma narrativa anticapitalista. O CIP 
constitui um exemplo extraordinário de uma aliança multiclasses 
ampliada, abrangendo disparidades rural-urbanas e hemisféricas, 
bem como ideológicas.

Aquelas diferenças ideológicas que de fato provocam tensões 
entre o CIP e a Via fundam-se, em grande medida, nas origens de 
classe. Outras questões de identidade complicam mais a relação 
entre Via e CIP. O discurso agrário radical populista, anticapita-
lista e beligerante da Via não se ajusta à orientação mais liberal pro-
gressista dos movimentos de agricultores católicos como a Firmarc 
(ver Tabela 3.1). O compromisso ideológico da Via com o “campo-
nês médio” como o único caminho viável para um futuro alternativo 
também tem produzido atritos. Um ator importante dentro do CIP 
é o sindicato brasileiro Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), membro 
da IUF (ver Tabela 3.1). Depois de se opor, inicialmente, à reforma 
agrária de mercado no Brasil, a Contag finalmente passou a apoiá-la.8 
O MST (membro da Via) mantém um relacionamento historica-
mente tenso com a Contag, especialmente por suas diferentes posi-
ções em relação às lutas que dominam o campo no Brasil. Enquanto 
o MST prioriza a reforma agrária para promover a agricultura fami-
liar, a Contag enfatiza questões de justiça trabalhista. Além disso, a 

 8 Para uma análise da Contag e sua posição entre os movimentos rurais brasileiros, 
ver Welch; Sauer (2015).
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interação com grupos indígenas também trouxe à tona tensões entre 
movimentos camponeses e algumas organizações de povos indígenas 
(mesmo aquelas filiadas à Via), com algumas declarando que a Via 
“parece um espaço de camponeses, não um espaço de povos indíge-
nas” (Rosset; Martinez-Torres, 2005, p.16, n.9). Tal situação funda-
-se em uma contradição inerente entre a implementação da reforma 
agrária e a defesa ou a reivindicação de territórios indígenas. Essa 
tensão interna à Via e dela em relação ao CIP provavelmente seguirá 
sendo um dos mais difíceis desafios nos e entre os MATs, apesar dos 
recentes ajustes na Via em termos de como se articula sua campanha 
global pela terra (Rosset, 2013).

Via e APC

Talvez uma das mais agudas e complicadas divisões ideoló-
gicas que envolvem a Via – ademais do abismo que a separa de suas 
rivais IFAP e WFO – é aquela com a APC. Essa desavença reflete 
uma das controvérsias mais duradouras nos estudos agrários, a 
saber, os debates entre marxistas ortodoxos e populistas agrários 
radicais sobre a diferenciação camponesa e a mudança agrária (ver 
Capítulo 2, sobre a interpretação leninista versus a chayanoviana das 
diferenças de classe no campesinato). Ela se torna complicada, por-
que a dinâmica Via -APC envolve algumas organizações que perten-
cem a ambas as redes.

Formalmente estabelecida em 2003, a APC é uma coalizão de 
agricultores, camponeses sem terra, pescadores, trabalhadores agrí-
colas, dalits, povos indígenas, vaqueiros, pastores, mulheres campo-
nesas e juventude rural de nove países (ver Tabela 3.2). Possui uma 
plataforma explicitamente anti-imperialista, que enfatiza mobili-
zação e resistência, reforma agrária genuína e soberania alimentar, 
combate ao agronegócio, agricultura ecológica, mudança climática 
e solidariedade entre os povos (APC, 2014). Isso contrasta com os 
temas centrais da IFAP e da WFO, embora seja bastante similar às 
agendas da Via e do CIP.
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Tabela 3.2 – Relação de membros da APC com a Via

Membros da APC Membro da Via
Movimento Camponês das Filipinas (KMP) Sim
Federação Nacional de Mulheres Vikalpani (VNWF, Sri Lanka) Não
Movimento Trabalhista Paquistão (PKMT) Não
União Sindical dos Pescadores de Andhra Pradesh (APMU, Índia) Não
Força de Mulheres Tenaganita (TWF, Malásia) Não
Rede de Ação sobre Pesticidas Ásia Pacífico (PAN AP, Malásia) Não
Raízes para a Equidade (Paquistão) Não
Frente Cingalesa de Camponeses (ALPF, Sri Lanka) Não
União dos Trabalhadores Migrantes de Andhra Pradesh (APMW, 
Índia) Não

União das Populações Pescadoras Tradicionais de Andhra Pradesh 
(APTFPU, Índia) Não

Movimento de Mulheres Dalit de Tamil Nadu (TNDWM, Índia) Não
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Karnataka (KGSSS, Índia) Não
União dos Trabalhadores Agrícolas (UMA, Filipinas) Não
Federação Nacional dos Trabalhadores do Açúcar (NFSW, 
Filipinas) Não

Assembleia Nacional de Agricultores (NFA, Sri Lanka) Não
Federação Indiana de Trabalhadores Camponeses (IFTOP, Índia) Não
Federação de Camponeses de Bangladesh (BKF) Sim
Associação de Mulheres Camponesas de Bangladesh (BKS) Sim
Associação de Agricultores Sem Terra de Bangladesh (BBS) Não
Sindicato Agrícola de Bangladesh (BALU) Não
Federação Nacional de Mulheres Camponesas (Amiha, Filipinas) Não
Federação do Trabalho Agrícola de Bangladesh (BAFLF) Não
Aliança dos Movimentos de Reforma Agrária (AGRA, Indonésia) Não
Aliança dos Movimentos Populares (APM, Índia) Não
Associação das Mulheres do Nepal (ANWA) Não
Coalizão Camponesa Sul-Asiática (Ásia Meridional) Não
Federação Nacional das Organizações de Pequenos Pescadores das 
Filipinas (Pamalakaya) Não

Movimento da Reforma Agrária e Agrícola Nacional (Monlar, 
Sri Lanka) Sim

Fundação para o Desenvolvimento Agrícola (FAD, Mongólia) Não
Federação dos Camponeses do Nepal (ANPF) Sim
Federação de Trabalhadores Rurais Informais de Andhra Pradesh 
(APVVU, Índia) Não

Fórum de Mulheres de Tamil Nadu (TNWF, Índia) Não
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Se o perfil de classe trabalhadora de um movimento nacional ou 
subnacional for o principal critério para ingressar na Via, então quase 
todas as organizações filiadas à APC se encaixariam, pois represen-
tam os estratos mais pobres do campesinato e do proletariado rural, 
e quase todas constituem legítimos movimentos agrários militan-
tes (com exceção da ONG de pesquisa orientada a serviços PAN-
-AP). Elas são também movimentos anti-imperialistas com políticas 
similares às da Via, mas devido às diferenças ideológicas entre, de 
um lado, a liderança dominante na Via e, de outro, a ideologia mar-
xista mais ortodoxa (geralmente de inspiração maoísta) da maioria 
dos membros da APC, não foi possível a inclusão desses movimen-
tos membros (exceto no caso de KMP, Monlar, ANPF, BKS e BKF). 
Tal grau de divisão ideológica não é visto em nenhuma outra região 
onde a Via opera. Na América Latina e no Caribe, quase todos os 
movimentos agrários militantes se integraram à Via, com exceção 
de poucos casos no México, Colômbia, Brasil e América Central.

O problema da não inclusão de vários movimentos agrários 
militantes, em geral do Sul da Ásia e, particularmente, da Índia, é 
exacerbado pela predominância na Via de organizações cujas bases, 
em grande parte, estão entre agricultores médios e ricos, ou que 
manifestam a ideologia do agricultor comercial médio ou rico (Pat-
tenden, 2005; Assadi, 1994). Tais movimentos incluem a KRRS, 
de Karnataka, e as organizações BKU em cerca de dez estados india-
nos. Suas demandas centrais giram em torno de preços mais altos 
para o produtor. Comparemos as Tabelas 3.2 e 3.3, que apresentam 
membros da APC e da Via no sul da Ásia, respectivamente. O maior 
dilema para a Via no sul da Ásia é o de como manter sua posição ideo-
lógica global e sua política amplamente inclusiva, algo que seria colo-
cado em risco se muitos grupos ligados à APC – alguns conhecidos 
por sua política sectária – fossem admitidos. Seria difícil imaginar 
como uma “Via Campesina” poderia defender camponeses médios 
e pequenos agricultores com uma liderança marxista ortodoxa e 
uma ideologia que promovesse prioritariamente os interesses dos 
proletários rurais.
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Tabela 3.3 – Relação de membros da Via em relação à APC

Membros da Via Membro da APC

Federação dos Camponeses do Nepal (ANPF) Sim

Associação do Trabalho Agrícola do Nepal (NALA) Não

Associação Nacional dos Piscicultores do Nepal (NNFFA) Não

Associação Nacional das Mulheres Camponesas do Nepal 
(NNPWA) Não

Associação de Povos Indígenas de Bangladesh (BAS) Não

Associação de Mulheres Camponesas de Bangladesh (BKS) Sim

Federação de Camponeses de Bangladesh (BKF) Sim

União dos Agricultores Indianos, Madhya Pradesh (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Haryana (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Maharashtra (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Nova Deli (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Punjab (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Rajasthan (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Uttaranchal (BKU, Índia) Não

União dos Agricultores Indianos, Uttar Pradesh (BKU, Índia) Não

Associação de Agricultores do Estado de Karnataka (KRRS, Índia) Não

Associação dos Produtores de Coco de Kerala (KCFA, Índia) Não

União dos Agricultores de Nandyal, Andhra Pradesh (NRS AP, 
Índia) Não

Associação dos Agricultores de Tamil Nadu (TNFA, Índia) Não

Adivasi Gothra Mahasabha, Kerala (AGMK, Índia) Não

Movimento da Reforma Agrária e Agrícola Nacional (Monlar, 
Sri Lanka) Sim

A Via e o “Movimento (por Soberania) Alimentar”

Nos últimos anos, emergiram vários tipos de movimentos alimen-
tares cruzando as divisões de classe, rural-urbana, produtor-consu-
midor e Norte-Sul. Alguns deles são bem pequenos e localizados, 
enquanto outros são mais amplos e articulados em redes. Tendem a 
uma unicidade em sua crítica ao sistema alimentar dominante, em 
torno das questões de acesso, adequação cultural, sustentabilidade 
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e saúde humana e animal. As diferenças de perspectivas podem ser 
pronunciadas, com alguns apelando para o desmonte do sistema ali-
mentar baseado na agricultura industrial, e outros por diferentes 
níveis de reforma. Alguns desses movimentos identificam-se com o 
marco da soberania alimentar, enquanto outros não. Holt-Giménez 
e Shattuck (2011) oferecem um excelente panorama desse vibrante, 
embora altamente diferenciado, conjunto de movimentos.

O surgimento desses movimentos alimentares multiclasses tem 
pelo menos duas implicações políticas relevantes para a Via. Por 
um lado, ajudou a ampliar as lutas políticas relativas a alimentos, 
expandindo o alcance político das suas campanhas por soberania 
alimentar. Fortaleceu o lado progressista e radical do espectro polí-
tico, ao pressionar por alternativas de justiça alimentar ou de sobe-
rania alimentar em todo o mundo. Isso, particularmente, em razão 
da amplitude da estrutura de classes dos movimentos alimenta-
res e à sua difusão geográfica. Produziu diversas alianças de múlti-
plos níveis do movimento alimentar. Por outro lado, o aumento de 
movimentos alimentares tornou a Via apenas um entre muitos ato-
res no esforço geral para confrontar o sistema alimentar dominante 
e criar alternativas. Os movimentos alimentares desafiam a “fran-
quia política” da Via sobre a soberania alimentar e sua pretensão de 
ser um arquiteto exclusivo e arguto dos sistemas alimentares alter-
nativos. Soberania alimentar tornou-se apenas uma possibilidade, 
juntamente com o direito à alimentação, a justiça alimentar e res-
pectivos paradigmas. Além disso, soberania alimentar, tal como é 
definida pela Via, tornou-se uma entre várias interpretações possí-
veis para o que o termo significa e o que pode ser na prática. A emer-
gência de um movimento alimentar de base ampla, multiclasses e 
ideologicamente diverso afastou o discurso sobre sistemas alimen-
tares alternativos do ideal “centrado no camponês médio” da Via 
(Edelman et al., 2014).
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Conclusão

Classe, identidade e ideologia configuram as alianças que unem 
os movimentos agrários transnacionais, assim como as brechas que 
os dividem. Os movimentos, às vezes, exibem discursos, ideolo-
gias e programas que se sobrepõem e, não obstante, concorrem 
entre si por membros e influência. Por isso, os MATs podem ser 
mais bem compreendidos através de uma perspectiva relacional e 
não como atores independentes ou isolados do conjunto dos movi-
mentos sociais. Mais grave que isso é quando acadêmicos e ativis-
tas celebram os MATs como uma comunidade homogênea, uma 
abordagem descuidada e ingênua que tende a trivializar tensões e 
divisões entre esses movimentos, considerando-as como proble-
mas organizacionais e disputas de território ou de egos. Tais análises 
geralmente veem rupturas entre os movimentos agrários como algo 
negativo. Nossa discussão, neste capítulo, sugere que não necessa-
riamente é assim.

Como aponta Anna Tsing, na passagem citada no início deste 
capítulo, emergência e desaparecimento, ascensão e queda, e cres-
cimento e encolhimento das coalizões são inerentes à política dos 
movimentos sociais transnacionais, especialmente na era de coa-
lizões amplas, não partidárias, não hierárquicas como a do Fórum 
Social Mundial (Santos, 2006). Portanto, tensões e divisões entre 
MATs e outras organizações de movimentos sociais possuem 
dimensões positivas, principalmente quando contribuem para afi-
nar posições sobre questões críticas e esclarecer metas e estratégias. 
Essa é uma das formas de abordar as fissuras entre a Via com a APC 
e a ILC. A própria Via foi resultado de um conflito similar, em 1993, 
entre movimentos agrários e a FPS (ver Capítulo 2). Um caso recente 
dessa dinâmica dos movimentos é a saída da Via da coalizão mun-
dial Our World Is Not For Sale (Owinfs – Nosso Mundo Não Está 
à Venda). Essa aliança atua sobre questões de justiça social relacio-
nadas a comércio internacional e investimentos, e o rompimento 
ocorreu publicamente durante os preparativos para a Conferência 
Ministerial da OMC de 2013, em Bali. Isso gerou alvoroço entre 
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ativistas do campo da justiça social de todo o mundo. Em seu comu-
nicado de retirada, a Via explicou que:

a Declaração da Owinfs WTO Turnaround 2013: Food, Jobs and 
Sustainable Development First (Mudança de Rumo para a OMC 
2013: Primeiro Comida, Empregos e Desenvolvimento Sustentável) 
já não reflete as prioridades dos movimentos sociais, especialmente 
os da Via Campesina. A declaração adota um discurso louvável con-
tra a globalização imposta pelas grandes corporações, mas desanda 
a fazer diversas demandas à OMC, parecendo mais um parceiro 
negociando do que uma crítica da sociedade civil que deveria estar 
exigindo mudanças. Nossas demandas vão muito além de espaço 
político e tratamento preferencial na OMC. As demandas da decla-
ração não só ficam aquém do que queremos, como também servem 
para legitimar a OMC [...]. Não somos negociadores e não devemos 
limitar-nos ao que podemos ou não demandar no contexto das nego-
ciações. Somos movimentos sociais, atuamos para mudar o mundo 
e jamais alcançaremos a mudança se não seguirmos aumentando a 
pressão sobre nossos governos, exigindo-a. Nunca devemos hesitar 
em imaginar um mundo melhor, um mundo sem a OMC, fundado 
na justiça econômica, que tenha em seu cerne a soberania alimentar, 
e que interaja com a Mãe Natureza de forma respeitosa e sustentável 
[...]. Nosso apelo, hoje, é pelo fim da OMC. Queremos uma mudança 
sistêmica mais profunda e não uma simples reforma ou mudança de 
rumo da OMC [...]. Agora é hora das alternativas populares. (Via 
Campesina, dezembro de 2013)

A declaração da Via afirma com eloquência sua política radical, 
sua identidade de movimento social e sua visão utópica. Os mes-
mos sentimentos – de que “nunca devemos hesitar em imaginar 
um mundo melhor” – estão subjacentes à sua recusa de associar-se 
à ILC, a tratar sobre questões de terra com o Banco Mundial, ou a 
estabelecer outras relações que possam comprometer seus princípios 
fundamentais.
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4  
O VÍNCULO ENTRE O INTERNACIONAL, O 

NACIONAL E O LOCAL NOS MATS

Realizar o sonho da solidariedade e da ação transnacional entre 
camponeses e agricultores é um desafio permanente. Os líderes e 
militantes dos movimentos precisam equilibrar seu tempo entre a 
produção agrícola e as demandas do ativismo internacional, nacio-
nal e local, além de decidir onde concentrar os limitados recursos 
de tempo, energia, materiais e humanos. Necessitam forjar alian-
ças com setores não camponeses em campanhas políticas, manter a 
visibilidade nos meios de comunicação e arrecadar fundos de agên-
cias de cooperação e fundações (sobre esse último ponto, ver Capí-
tulo 5). Os movimentos precisam analisar as instituições de governança 
transnacionais e estatais para identificar pontos adequados de acesso e 
de pacto. Às vezes, organizam ações diretas audaciosas e chegam a 
defender na justiça alguns de seus militantes quando detidos.

Questões de liderança também têm suscitado intensos deba-
tes. De que modo, por exemplo, as mulheres estabeleceram uma 
presença influente em organizações tradicionalmente patriarcais, e 
como isso impacta a política dos movimentos agrários transnacio-
nais e sua dinâmica interna? Como as organizações nacionais cons-
tituintes dos MATs – e os próprios MATs – podem assegurar um 
ciclo geracional que substitua líderes históricos, geralmente mascu-
linos, por um grupo mais diverso e mais jovem de ativistas, e como 
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estes últimos podem desenvolver as habilidades e o conhecimento 
necessários para sustentar os projetos políticos dos MATs no longo 
prazo? O que acontece quando os líderes não estão suficientemente 
conectados ou em contato com as bases?

Do mesmo modo, a filiação aos MATs tem sido, às vezes, con-
troversa. Que critérios são empregados por esses movimentos para 
admitir organizações nacionais e locais? Como conciliar o compro-
misso de alguns MATs com o pluralismo e a necessidade de um con-
junto mínimo de princípios compartilhados? O momento político 
em que organizações nacionais e locais filiam-se a MATs também 
tem determinado os rumos futuros dos movimentos. Que carac-
terísticas da organização interna dos MATs levam ao surgimento 
de organizações “guardiãs” e como têm sido abordados os proble-
mas criados com isso? Os movimentos que aderem aos MATs vêm 
de países desenvolvidos e em desenvolvimento e representam uma 
diversidade de perspectivas e interesses, desde os de trabalhadores 
sem terra até os de agricultores relativamente prósperos. Pode um 
marco único de “campesinato” ou de “gente do campo” abarcar e 
unificar de modo adequado esses setores por vezes antagônicos?

Estudiosos da ação coletiva há muito já observaram que os movi-
mentos vêm e vão, muitas vezes, em sincronia com “ciclos de pro-
testo” mais amplos (Tarrow, 1994). Como essas mudanças afetam 
os MATs e os movimentos que deles participam? Em que medida 
os “ciclos das agências doadoras”, além dos “ciclos de protestos”, 
tornam-se “oportunidades políticas” ou fontes de vulnerabi lidades, 
impactando a ascensão e queda de MATs? Por fim, quando um 
movimento social direciona demandas a instituições poderosas, 
ele se envolve em uma política complexa de “representação”, aqui 
entendida em dois sentidos interconexos, tanto como reivindicação 
de representatividade ou de ter um público ou base social, quanto 
como uma prática de representar-se e a seus líderes como detentores 
de características específicas, especialmente autenticidade e legiti-
midade. Mesmo observadores simpatizantes têm argumentado que, 
para um movimento, o simples fato de reivindicar representação – 
em qualquer dos dois sentidos – significa envolver-se em processos 
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de exclusão social, uma vez que nem todos os interesses ou públicos 
dentro do movimento estarão bem representados, se o forem (Bur-
nett; Murphy, 2014; Wolford, 2010a). Este capítulo examina desa-
fios e tensões como essas que têm afetado a Via Campesina e suas 
organizações filiadas, assim como outros MATs e movimentos não 
integrantes da Via.

Problemas com os “espaços de atuação”

“Quando as pessoas pensam na sede de um movimento inter-
nacional, imaginam que ela está em Bruxelas, Paris, Genebra ou 
Washington, mas nós, por princípio, queremos a sede do movi-
mento em um país do Terceiro Mundo, não em um desenvolvido.” 
Rafael Alegría falava, em 2001, no minúsculo escritório em Teguci-
galpa, Honduras, que abrigava o secretariado internacional da Via 
Campesina.1 Toda a infraestrutura consistia, então, de dois compu-
tadores, um administrador em tempo integral, um secretário bilín-
gue em tempo parcial e um gerente de comunicações multilíngue 
situado na Europa, que lidava com listas de e-mails e relações com a 
mídia. Alegría estava de partida para a Cidade do México, onde dois 
eventos estavam ocorrendo – um Congresso da Confederação Latino-
-Americana de Organizações Camponesas (CLOC) e um encontro 
preparatório para o próximo Fórum Social Mundial, em Porto Ale-
gre, Brasil. Ao expor sua visão da Via Campesina, Alegría também 
lamentava ter pouquíssimo tempo, antes de partir, para ir até sua 
cooperativa, no interior, e para fazer a colheita de repolhos de sua 
plantação, para evitar perdê-los. Quando a conversa terminou, um 
jovem sério entrou correndo, implorando a Alegría que fosse, sem 
demora, a outra comunidade rural, a duas horas de distância, para 
prestar apoio jurídico aos camponeses envolvidos em uma compli-
cada disputa de terras.

 1 Entrevista de Marc Edelman com Rafael Alegría, Tegucigalpa, Honduras, 2 de 
agosto de 2001.
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O dilema de Alegría – como dar conta de, ao mesmo tempo, 
colher os repolhos de sua horta, prestar apoio jurídico em outro lugar 
em Honduras, e representar a Via no exterior – sugere não ser fácil 
coordenar as esferas local, nacional e internacional do ativismo, seja 
para os ativistas individualmente, seja para os movimentos. Priori-
zar as demandas que emanam dessas três esferas do ativismo pode 
significar descuidar de campanhas importantes realizadas em outros 
âmbitos. A globalização neoliberal, por exemplo, com frequên-
cia incentivou a descentralização de funções essenciais do Estado, 
forçando os movimentos a operarem simultaneamente nos âmbi-
tos local e internacional. Demandas concorrentes desse tipo susci-
tam uma série de questões sobre a profissionalização das lideranças 
e dos processos de tomada de decisão, e a especialização das funções 
dentro das organizações. Ao mesmo tempo, os líderes que se tornam 
profissionalizados a ponto de negligenciarem sua própria produção 
agrícola correm o risco de perder a legitimidade entre suas bases e a 
autenticidade “camponesa”, que afiança seu direito de agirem como 
porta-vozes ou representantes do movimento.

Difusão dos repertórios de protestos e 
práticas do movimento

Na Introdução, sugerimos que, para as organizações campone-
sas locais e nacionais, alianças transnacionais muitas vezes facilitam 
o acesso a recursos materiais e de conhecimento, assim como a iden-
tificação de oportunidades para uma ação política eficaz. Membros 
e aliados dos MATs trocam repertórios de protestos, informação e 
ideias sobre estratégias. Planejam campanhas conjuntas, colaboram 
em arrecadação de fundos e consultam-se mutuamente sobre como 
identificar pontos de acesso e potenciais apoiadores nas instituições 
que buscam influenciar (ver Capítulo 6).

Os repertórios de contestação ou protesto estão profundamente 
arraigados nas histórias locais e nacionais específicas (Tilly, 2002). 
Seja armando barricadas em estradas ou encaminhando petições 
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aos governos, cantando canções (e quais) ou marchando em silên-
cio, incendiando ônibus ou praticando desobediência civil não vio-
lenta, as práticas empregadas pelos movimentos variam amplamente 
de um lugar para outro, mudam com o tempo e envolvem imitação 
e inovação. Os MATs – em que movimentos de diversas regiões do 
mundo reúnem-se – têm sido prolíficos disseminadores e inventores 
de repertórios de protesto. Caravanas de manifestantes que viajam 
ou marcham de um lugar a outro, realizando encontros e confron-
tando políticos, têm sido, há anos, uma característica dos movimen-
tos de protesto indianos e sul-americanos. Em 1999, uma caravana 
de 400 agricultores indianos percorreu a Europa, protestando contra 
corporações transnacionais e contra o livre-comércio, e reunindo-se 
com seus homólogos europeus (Pattenden, 2005). Pouco depois de 
terem partido, José Bové e a Confédération Paysanne francesa des-
truíram uma loja McDonald’s que ainda estava em construção, assim 
como os indianos – três anos antes – haviam atacado uma loja da 
Kentucky Fried Chicken, em Bangalore (Edelman, 2003).

Em outro exemplo de “contágio” transfronteiriço de repertó-
rio de protestos, em países tão distintos como Índia, Brasil, Nova 
Zelândia, França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Estados Unidos 
e Filipinas, ativistas – às vezes, ligados a MATs – têm arrancado ou 
queimado cultivos geneticamente modificados (Baskaran; Boden, 
2006; Kuntz, 2012). Enquanto alguns governos mundo afora têm 
exigido que os agricultores plantem sementes oficialmente certifi-
cadas e tornam ilícitas as sementes não comerciais, os agricultores 
respondem com a intensificação das trocas locais e transnacionais 
de sementes entre agricultores (Badstue et al., 2007; Da Vià, 2012; 
Via Campesina, 2013). Quando os interesses corporativos tenta-
ram – definitivamente sem êxito – patentear o ingrediente ativo da 
árvore nim (Azadirachta indica), que os camponeses indianos vêm 
utilizando há milênios como pesticida e bactericida natural, os movi-
mentos agrários sul-asiáticos forneceram sementes de nim para seus 
pares na América Central e no Caribe, em parte para complicar sua 
apropriação por interesses privados.
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Práticas simbólicas e comemorativas também têm se dissemi-
nado amplamente. A Via, por exemplo, adotou a prática das “mís-
ticas” – encenações cerimoniais que abrem e encerram eventos, em 
geral com música e teatralizações políticas – do MST e de outros 
movimentos sociais brasileiros. As bandanas verdes e os bonés, que 
se tornaram emblemáticos da Via Campesina, também são uma 
adaptação das echarpes e bonés vermelhos do MST.

Durante a segunda conferência internacional da Via – em Tlax-
cala, México, em 1996 –, chegou a notícia de que a polícia militar bra-
sileira havia massacrado dezenove pessoas em Eldorado dos Carajás, 
onde membros do MST haviam bloqueado uma estrada para pres-
sionar o governo a resolver uma disputa por terras (Via Campesina, 
1996; Fernandes, 2000). Repórteres de televisão, presos no engar-
rafamento resultante na estrada, filmaram os assassinatos, gerando 
clamor público (Cadji, 2000). Desde então, as organizações ligadas 
à Via em diversas regiões do mundo celebram o Dia Internacional 
das Lutas Camponesas em 17 de abril, realizando manifestações e 
outras formas de protesto.

A cada ano, movimentos, em várias partes do mundo, também 
celebram Lee Kyung Hae, um agricultor coreano que, segurando 
uma faixa que anunciava “a OMC mata agricultores”, apunhalou-
-se fatalmente durante uma marcha de protesto em frente ao local 
da Quinta Reunião Ministerial da OMC, em Cancún, em 2003. 
Embora Lee fosse ex-presidente da Federação de Agricultores Pro-
gressistas da Coreia, de tendência política centrista, que não era nem 
é hoje filiada à Via, o movimento transnacional o reivindica como 
um mártir, em razão de seu dramático suicídio, celebrado, a cada 10 
de setembro, como um Dia de Luta contra a OMC. Ativistas corea-
nos têm se mostrado especialmente criativos quando se trata de 
novas formas de protesto. Durante a Reunião Ministerial de 2005 da 
OMC, em Hong Kong, centenas de manifestantes da Liga Campo-
nesa Coreana, filiada à Via, subitamente vestiram coletes salva-vidas 
de cor laranja e mergulharam no porto tentando desviar dos cordões 
policiais e nadar até o local da reunião. Praticamente todos foram 
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puxados para fora d’água e presos, desencadeando uma campanha 
internacional para conseguir sua libertação.

Construção e difusão do saber agrícola

Os MATs e seus movimentos constituintes envolvem-se, ca-
da vez mais, não apenas na difusão transfronteiriça de repertórios de 
protesto e práticas simbólicas, mas também no intercâmbio e cons-
trução de conhecimentos sobre a agricultura. Na América Latina, o 
movimento Campesino a Campesino iniciou, na América Central, nas 
décadas de 1960-1970, um processo de extensão agroecológica de agri-
cultor a agricultor, que acabou se difundindo para o México, Cuba, 
o restante da América Latina e além (Altieri; Toledo, 2011; Bunch, 
1982; Holt-Giménez, 2006; Martínez-Torres; Rosset, 2014). Mui-
tas organizações nacionais estão há muito envolvidas em programas 
de capacitação em agronomia, gestão cooperativa, normas fitossani-
tárias, saúde comunitária, direito agrário e outros temas.

O modelo da “universidade camponesa” também está se difun-
dindo. Em 2005, o MST brasileiro fundou a Escola Nacional Flo-
restan Fernandes (ENFF), um importante centro de formação em 
diversas áreas. No mesmo ano, juntamente com a Via e o governo 
do estado do Paraná, inaugurou a Escola Latino-Americana de 
Agroecologia (ELAA) (Capitani, 2013). A Via e o governo venezue-
lano fundaram outro ramo da escola, em Barinas, Venezuela, com o 
nome de Instituto Universitário Latino-Americano de Agroecologia 
“Paulo Freire” (IALA), mas este, em 2013, enredou-se em conflitos 
entre estudantes que denunciavam administradores por “corrup-
ção” e uma administração que acusava os estudantes de “sabota-
gem” (IALAnoticias, 2014). Outras universidades camponesas, 
mais associadas às organizações nacionais de MATs e com modelos 
pedagógicos muito diversos, operam na Argentina (Via Campesina, 
2013c), México (García Jiménez, 2011) e África Ocidental (GFF, 
2014), entre outros lugares.
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Dinâmicas de liderança

As lideranças de quase todas as organizações locais e nacionais de 
agricultores e camponeses que constituem MATs – e, na verdade, os 
próprios MATs – têm sido historicamente, em sua maior parte ou 
totalmente, masculinas. No entanto, em muitas regiões do mundo, 
as mulheres desempenham muito, ou mesmo a maior parte, do traba-
lho agrícola e contribuem de muitas outras formas para as unidades 
agrícolas. Esse desequilíbrio começou a mudar quando as mulhe-
res do movimento passaram a reunir-se separadamente, partilhando 
experiências e, depois, exercendo pressão por mais representação em 
suas organizações e nos MATs (Desmarais, 2007, p.161-81). Em 
algumas organizações nacionais, como o National Farmers Union 
(NFU, União Nacional de Agricultores do Canadá), há tempos já se 
reservavam postos específicos de liderança para mulheres e jovens. 
Em outros lugares, especialmente na América Latina, a pressão por 
equidade de gênero nas organizações partiu das agências financia-
doras europeias, dos movimentos indígenas e afrodescendentes em 
que as mulheres já haviam despontado como lideranças, e de gru-
pos regionais como a CLOC. Em 2000, a Via Campesina decidiu 
que cada região deveria estar representada em seu Comitê Coorde-
nador Internacional por um homem e uma mulher. Cada vez mais, a 
organização passou a realizar reuniões específicas de mulheres ante-
cedendo os grandes eventos internacionais e eventos associados de 
capacitação para homens “de modo a sensibilizá-los para respeitar 
mais as mulheres” (Via Campesina, 2009, p.168). Os encontros de 
mulheres servem não só para analisar questões estritas de gênero, 
como também uma ampla gama de outros temas. Isso contribuiu 
para fortalecer a autoconfiança das mulheres – muitas delas jovens 
ou indígenas – que passaram a ocupar espaços antes patriarcais de 
liderança e a manifestar outros tipos de preocupações.

A incorporação de jovens nas organizações e, especialmente, em 
posições de liderança também exigiu atenção especial. Em muitos 
países, particularmente no Norte global, a população agrícola está 
envelhecendo. Em 2007, nos Estados Unidos, por exemplo, 30% dos 
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agricultores tinham 65 anos ou mais (Doran, 2013). Desencanto e 
desesperança são sentimentos generalizados nas áreas rurais de paí-
ses como a Índia, onde a maioria dos agricultores diz preferir 
abandonar a agricultura e onde milhares de suicídios de agricul-
tores – principalmente por ingestão de pesticidas – têm se desta-
cado desde a década de 1990 (Hindu Business Line, 2014; Patel et al., 
2012). Assim, os movimentos agrários se veem obrigados a enfrentar 
não só o desafio de integrar os jovens em todos os níveis, mas também 
os problemas do reduzido entusiasmo, do endividamento e do enve-
lhecimento da população envolvida na agricultura.

Os ativistas dos MATs têm plena consciência desses problemas. 
Observam-se algumas tendências compensatórias na Europa, na 
América do Norte e no Caribe, entre outros lugares, onde jovens – 
alguns, filhos ou netos de agricultores – “retornam” à terra, em geral 
para produzirem cultivos de alto valor agregado como orgânicos ou 
outros nichos de mercado locais, e para experimentar formas alterna-
tivas de comercialização, como feiras de agricultores e grupos agríco-
las de base comunitária (Hyde, 2014). Embora esses setores de novos 
agricultores vanguardistas sejam importantes para formular alterna-
tivas sustentáveis à agricultura industrial e manter cinturões verdes 
em torno das grandes cidades, seu número total ainda é pequeno. 
Alguns deles participam de movimentos agrários locais, nacionais 
e transnacionais, embora a maioria dos jovens dos MATs venha de 
famílias convencionais de agricultores.

Os esforços dos MATs para integrar os jovens equiparam-se 
àqueles que levaram à maior participação das mulheres. A Via Cam-
pesina e suas organizações constituintes, por exemplo, têm reali-
zado com frequência encontros de jovens, geralmente no contexto de 
eventos maiores. No entanto, as pirâmides etárias dos movimentos 
tendem a refletir as forças laborais de suas sociedades de origem, com 
movimentos “mais velhos” no Norte e mais jovens nas sociedades 
do Sul, onde as populações ainda não envelheceram no mesmo grau.

Um desafio crucial para os MATs é o vácuo real ou potencial 
entre suas lideranças e as bases sociais de suas organizações, que pode 
resultar da ênfase nas atividades transnacionais em detrimento das 
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políticas nacionais ou locais. Na América Central, nos anos 1990, 
por exemplo, ativistas locais queixaram-se da emergência de um jet 
set campesino – líderes que estavam constantemente viajando de um 
encontro internacional ou seminário para outro, e que raramente 
tinham tempo para atender suas organizações de base ou sua produ-
ção agrícola (Edelman, 1998, p.76). Um desses autorreconhecidos 
membros do jet set, em entrevista concedida em 2001, afirmou que

Quando um líder se origina na base [e depois] se burocratiza e dis-
tancia da base, as pessoas dizem que ele se tornou como uma pipa [se 
papaloteó], que sobe e sobe ao céu, e então, de repente, a corda rompe 
e ele está perdido. (Citado em Edelman, 2005, p.41)

Às vezes, a especialização de funções dentro de organizações 
com esse estilo de liderança leva à concentração do conhecimento e 
memória institucionais, bem como dos contatos pessoais, em alguns 
poucos indivíduos. Assim como algumas organizações se tornam 
“guardiãs” – facilitando ou impedindo a entrada de outros movi-
mentos nos MATs (ver Capítulo 2) –, indivíduos isolados também 
podem despontar como “guardiões” (Pattenden, 2005). Essas figu-
ras consolidadas e bem relacionadas impedem processos essenciais 
de sucessão geracional e, por vezes, relutam em aceitar novas ideias.

Os líderes podem também recusar-se a ver o abismo entre os dis-
cursos do movimento e as práticas e crenças dos membros nas bases. 
A KRRS, por exemplo, foi um dos primeiros movimentos no mundo 
a adotar uma postura radical contra as culturas transgênicas, mas mui-
tos de seus membros (e outros pequenos agricultores indianos) culti-
vam com entusiasmo o algodão Bt (Herring, 2007; Pattenden, 2005; 
Stone, 2007). De modo similar, Jefferson Boyer (2010) mostrou como 
os camponeses em Honduras consideram atrativa e persuasiva a 
noção de “segurança alimentar” – seguridad, afinal, tem grande res-
sonância para as pessoas em circunstâncias precárias –, embora os 
líderes do movimento abracem a ideia de “soberania alimentar” e cri-
tiquem “segurança alimentar” como um conceito tecnocrático, quan-
titativo, que nada diz sobre como o alimento é realmente produzido.

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   112Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   112 03/08/2021   19:43:1603/08/2021   19:43:16



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  113

Dois sentidos de representação

Observamos antes que “representação” pode ser entendida em 
dois sentidos: como uma reivindicação de representatividade ou de 
ter um público ou base social; e também como práticas de represen-
tar um movimento e seus líderes como incorporando autenticamente 
um projeto político camponês. Os dois sentidos de “representação” 
estão estreitamente vinculados. Ambos, por exemplo, podem ajudar 
a constituir e fortalecer a legitimidade de uma organização vis-à-vis 
as instituições de governança nacionais e transnacionais, os movi-
mentos sociais não agrários, a mídia e seus próprios membros. Por 
outro lado, reivindicações e práticas de representação que não con-
vencem seus públicos-alvo podem contribuir para enfraquecer os 
movimentos transnacionais (e outros).

Representatividade

Em 2014, a Via Campesina compreendia 164 organizações de 
73 países – ambos os números haviam crescido regularmente ao longo 
dos anos – e afirmava representar cerca de 200 milhões de agriculto-
res. Foram, certamente, afirmações como essa que levaram o Guar-
dian de Londres a referir-se à Via como “possivelmente o maior 
movimento social do mundo” (Provost, 2013). De fato, percepções 
como essa são amplamente compartilhadas nas instituições de gover-
nança internacional, entre ONGs e outras organizações da sociedade 
civil que interagem com elas, bem como entre os próprios movimen-
tos agrários, para os quais essa percepção de força em âmbito global 
é fonte de merecido orgulho e de retórica autocongratulatória.

Em âmbito nacional, no entanto, vale lembrar que nenhuma orga-
nização ou grupo de movimentos é passível de representar os diversos 
grupos e interesses de todo um país, apesar de ocasionais reivindica-
ções ativistas em contrário. Dois casos exemplares bastam para escla-
recer: um em que uma filiada nacional de um MAT é muito fraca – na 
África do Sul – e o outro – no Brasil – onde uma filiada nacional é 
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muito forte. O LPM da África do Sul foi um “mobilizador tardio” 
e nunca obteve força política ou organizacional significativa (apesar 
das frequentes missões do MST e dos esforços para replicar o sucesso 
da experiência brasileira). Em 2004, reivindicou um quadro – vaga-
mente definido – de 100 mil associados. No entanto, alguns estudio-
sos simpatizantes do movimento admitem que “esses [...] números 
são difíceis de verificar e podem ser imprecisos [e que] a reivindica-
ção de tal força numérica era uma estratégia importante do LPM para 
ganhar visibilidade” (Baletti; Johnson; Wolford, 2008, p.301). Alguns 
anos depois de seus líderes afirmarem que o LPM possuía essa subs-
tancial adesão, o movimento havia praticamente desaparecido. De 
fato, em 2012, contava com tão poucos recursos, que um líder de um 
município rural próximo ao Parque Nacional do Limpopo, que com 
frequência “representa a África do Sul” em reuniões internacionais, 
relatou que não tinha acesso a um computador e precisava viajar vários 
quilômetros em ônibus até um cibercafé para realizar comunicações 
internacionais.2 A brecha digital, que afetava tantos movimentos nos 
primeiros anos da Internet (Edelman, 2003), continua a afetar as orga-
nizações camponesas menos bem dotadas e aquelas em áreas remo-
tas. Apesar desses desafios, o LPM é, ainda, a única organização que 
representa a população rural pobre sul-africana na Via Campesina.

No outro extremo, o MST brasileiro é, de longe, o maior e o mais 
politicamente coerente entre os movimentos nacionais que integram 
a Via Campesina, chegando a ser descrito – provavelmente com jus-
tiça – como “um dos maiores movimentos sociais do mundo” (Selig-
mann, 2008, p.345). Sem dúvida, representa um grande número de 
pessoas pobres no Brasil, possui amplos programas de educação e 
saúde, e sustenta um esforço de cooperação internacional que tem 
auxiliado movimentos camponeses de países como África do Sul, 
Haiti, Indonésia e outros. Contudo, mesmo no contexto brasileiro, 
o poder representativo do MST é, na melhor das hipóteses, par-
cial. O principal dirigente do MST, João Pedro Stédile, por exem-
plo, reconheceu que

 2 Entrevista de Marc Edelman com líder do LPM, Genebra, 2012.
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Nós projetamos uma sombra muito maior do que aquilo que 
realmente somos, e ficamos famosos por isso. Na verdade, o MST 
enquanto força organizada dos trabalhadores no Brasil é bem 
pequeno: não podemos sequer organizar todos os sem-terra do Brasil 
que totalizam 4 milhões. Mas, como os outros não lutaram e nós con-
tinuamos lutando, foi como se um pequeno time de futebol tivesse 
começado a jogar na Primeira Divisão! (Stédile, 2007, p.195-6)

Além disso, mesmo críticos simpatizantes do MST têm obser-
vado sua limitada representação entre afro-brasileiros e mulheres 
rurais, algumas das quais têm abandonado o MST para formar suas 
próprias organizações (Stephen, 1997; Rubin, 2002). Outros notam 
como os sem-terra circulam estrategicamente por acampamentos 
patrocinados pelo MST e por aqueles de vários movimentos agrá-
rios menos conhecidos, antes de encontrar a ocupação da terra mais 
promissora (Rangel Loera, 2010). Pode-se dizer que todos os demais 
movimentos nacionais integrantes da Via Campesina se situam entre 
esses dois polos extremos – o LPM e o MST – em termos de repre-
sentação. Podem reivindicar, no máximo, uma representação parcial 
do público que dizem representar.

Embora a Via Campesina articule um discurso e aspirações glo-
bais, sua presença geográfica não é uniforme. Não possui filiadas na 
China – onde vive um terço de todos os camponeses do mundo (Wal-
ker, 2008) –, nem na maior parte do Oriente Médio ou do Norte da 
África. Penetrou tardiamente na África subsaariana e possui poucas 
filiadas ali, em parte porque outros MATs com abordagens seme-
lhantes, como a Roppa, já haviam se organizado nos países fran-
cófonos. Nos antigos países soviéticos, os MATs também tiveram 
pouco ou nenhum impacto, apesar da existência de um bom número 
de organizações, como a Krest’ianskii Front (Frente Camponesa) 
da Rússia, que expressa objetivos similares aos enunciados pela Via 
Campesina (Visser; Mamonova; Spoor, 2012).

Um fator limitador da expansão geográfica dos MATs foi sua 
tendência a definições estritas de “camponês” e de “agricultor”, 
que excluem setores significativos dos pobres rurais (migrantes e 
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pescadores, por exemplo). Os MATs podem, também, não “iden-
tificar” movimentos em regiões desconhecidas, porque esses não se 
enquadram em seus critérios restritos de o que constitui um “movi-
mento”, ou porque o ativismo rural, particularmente sob regimes 
autoritários, ocorre numa zona menos coerente, em termos organi-
zacionais, de resistência “cotidiana”, “legítima” ou “dissimulada” 
(Scott, 1985; O’Brien; Li, 2006; Malseed, 2008).

Representações da “campesinidade”

Afirmações sobre números e bases de apoio são difíceis de sepa-
rar daquelas sobre o caráter autenticamente “camponês” de organi-
zações e líderes. No entanto, também aqui é importante confrontar 
e reconhecer a complexidade e a ambiguidade. A reivindicação de 
autenticidade vai além da “formulação” dos problemas e dos esforços 
dos movimentos para aproveitar conjunturas favoráveis ou “opor-
tunidades políticas”, ambas práticas familiares aos estudiosos dos 
movimentos sociais (Benford, 1997). Antes, evidencia certo tipo de 
autoidentificação e apresentação desse sujeito, individual e coletivo, 
que potencialmente se traduz em eficácia política.

As dificuldades relacionadas a esses processos entremeados de 
reivindicação e autoidentificação são maiores para os movimentos 
de camponeses e pequenos agricultores do que para muitas outras 
lutas coletivas não agrárias. Praticamente em todos os lugares, as 
elites menosprezam os pobres rurais, geralmente empregando um 
vasto vocabulário pejorativo para criticar a inteligência, a honesti-
dade, a aparência física, a higiene e – pasmem! – a capacidade de 
trabalho duro dos camponeses (Handy, 2009). Ao mesmo tempo, 
imagens romantizadas do camponês destacam-se em muitas nar-
rativas nacionalistas, como emblemáticas das raízes históricas, 
da pureza étnica, dos valores espirituais e do sacrifício altruísta. 
Embora essas visões contrastantes possam ser vistas como disso-
nância cognitiva da classe alta, elas têm em comum o fato de con-
ferirem aos camponeses um alto padrão de “pureza”. A linguagem 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   116Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   116 03/08/2021   19:43:1603/08/2021   19:43:16



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  117

depreciativa é, afinal, em parte uma crítica por não corresponderem 
à visão romantizada.

Quando os grupos dominantes – grandes proprietários de ter-
ras, elites urbanas, políticos, comentaristas da mídia – encontram 
movimentos camponeses, podem expressar choque e mostrarem-
-se decepcionados pelo fato de que os “simples” e, até então, “leais” 
“filhos do solo” estão apresentando queixas e exigências. Os ele-
mentos que tornam mais persuasivos os discursos dos movimentos 
camponeses contemporâneos – fluência retórica, conhecimento jurí-
dico ou econômico, recurso a noções abstratas de justiça – podem 
desqualificar os oradores aos olhos das elites que imaginam serem 
esses traços incompatíveis com os “genuínos”, “verdadeiros” e rús-
ticos camponeses. A superação dessa resistência de elite pode exigir 
dos camponeses e pequenos agricultores empregarem repertórios 
de protesto inovadores e intensificarem esforços para afirmar sua 
autenticidade aos olhos do público mais amplo.

Alianças transfronteiriças entre movimentos agrários em dife-
rentes regiões do mundo inevitavelmente ampliam o fosso entre o 
imaginário das elites sobre os humildes rústicos e o comportamento 
urbano e a habilidade política dos viajados ativistas camponeses. Os 
MATs contemporâneos tiveram de adquirir conhecimentos alta-
mente especializados sobre comércio global, propriedade intelec-
tual, OGMs, políticas de subsídios e aspectos ambientais e sanitários 
da agricultura. Alguns desses temas são centrais também na disputa 
em âmbito nacional, mas, especialmente quando os camponeses 
organizados exibem essa erudição em arenas internacionais, inevi-
tavelmente parecem ainda mais distantes do imaginário dos grupos 
dominantes sobre a “verdadeira” campesinidade. Essas questões 
de representação tornam-se ainda mais complexas no contexto das 
relações dos MATs com ONGs e outros grupos não agrícolas, como 
mostra o próximo capítulo.
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5  
“NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”: MATS, 

ONGS E AGÊNCIAS DOADORAS

A longa e rica trajetória dos estudos rurais está repleta de deba-
tes sobre solidariedade entre camponeses e aliados externos. A clás-
sica formulação marxista da “questão agrária” trata, em termos gerais, 
de vínculos, relações e alianças entre camponeses e partidos políticos 
e outras classes (Hussain; Tribe 1981). De modo similar, a produção 
acadêmica marxista posterior examinou a questão de quem constitui-
ria a força revolucionária mais confiável, com Eric Wolf (1969) defen-
dendo a “tese do campesinato médio” e Jeffrey Paige (1975) a de um 
“proletariado rural” (ver Capítulo 2). Os revolucionários marxis-
tas, especialmente Mao Tsé-Tung, também analisaram essa questão 
a partir de uma necessidade estratégica. A literatura sobre economia 
moral examinou a relação dos camponeses com outras classes e insti-
tuições, e como essas configuram a política camponesa e as relações 
clientelistas (Scott, 1976). Depois, os estudiosos da economia moral 
deram menos destaque às dramáticas, mas infrequentes, revoluções 
e rebeliões, e mais “às formas cotidianas de resistência camponesa” 
que, além de “morosidade, dissimulação, falsa conformidade, peque-
nos furtos, fingida ignorância, difamação, queimadas, [e] sabotagem” 
(Scott, 1985, p.29), incluem as relações dos camponeses com atores 
externos, sejam eles adversários ou aliados (Scott, 1990; Kerkvliet, 
2005, 2009). A noção de “resistência justa”, desenvolvida por Kevin 
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O’Brien (2013) e Lianjiang Li (2006), fornece um marco refinado 
para a compreensão das relações entre comunidades rurais e pessoas 
de fora, em contextos políticos pouco democráticos como a China 
contemporânea. Vindo da tradição da economia neoclássica, Samuel 
Popkin (1979) investigou a questão de camponeses e aliados exter-
nos, supondo um camponês calculista e maximizador de lucros, que 
se envolve em intermináveis cálculos de custo-benefício para avaliar 
os riscos da ação coletiva. Em suma, diferentes tradições acadêmi-
cas identificaram as relações de camponeses com atores não cam-
poneses como fundamentais para a compreensão da política agrária. 
Essas tradições mencionavam alianças entre camponeses e operários 
e entre movimentos agrários e partidos políticos. Nossa discussão 
sobre as relações dos MATs com ONGs e com agências doadoras 
apoia-se nessa fértil tradição de estudos rurais críticos.

Durante os primeiros três quartos do século XX, partidos polí-
ticos estiveram entre os atores externos que desempenharam papéis 
importantes na ascensão ou queda de movimentos agrários radicais 
(por exemplo, comunistas, socialistas, democratas-cristãos). Mui-
tas lutas de libertação nacional, anticoloniais e/ou socialistas tive-
ram apoio significativo dos camponeses, em países como México, 
China, Vietnã, Angola e Zimbábue. Não surpreende, portanto, que 
muitos estudos acadêmicos sobre a política camponesa durante 
esse período estivessem focados em como os camponeses se tor-
nam revolucionários (Huizer, 1975) ou em identificar qual setor do 
campesinato é mais revolucionário, como nas interpretações rivais 
de Wolf (1969) e Paige (1975). A maior parte dos projetos políticos 
nacionais dessa geração orientava-se pelo estatismo, estavam dirigi-
dos a tomar o poder estatal e a estabelecer algum modelo de desen-
volvimento dominado pelo Estado. Assim, as contestações políticas 
quase sempre envolveram o confronto com o Estado ou a tentativa 
de tomar o poder. Foi nesse contexto que os partidos políticos servi-
ram aos movimentos agrários de múltiplas formas, propiciando dire-
ção ideológica e política, vinculando os movimentos agrários a outros 
movimentos (especialmente os sindicatos), fornecendo apoio logís-
tico à construção do movimento e às suas campanhas, e treinando 
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quadros de organizadores e mentores. A experiência dessa geração de 
movimentos sugere que os camponeses não são inerentemente con-
trários a alianças ou liderança externa per se, mas estão mais preocu-
pados com os termos dessas alianças (Fox, 1993).

A era dos movimentos revolucionários armados de base cam-
ponesa findou, efetivamente, na década de 1980, com a revolução 
sandinista de 1979, na Nicarágua, e a vitória das forças de liberta-
ção do Zimbábue, em 1980. Bem poucos movimentos revolucio-
nários armados de base camponesa persistiram, entre os quais o 
Sendero Luminoso, durante algum tempo, no Peru, as Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia (FARC), a revolta de Chiapas, em 
meados da década de 1990, no México, e alguns grupos maoístas, na 
Ásia, especialmente no sul da Ásia.

O fim da era dos movimentos revolucionários armados de base 
camponesa, ou pelo menos dos movimentos camponeses liderados 
por partidos políticos, não significou o fim dos movimentos agrários 
militantes. Um novo tipo de movimento agrário surgiu na década de 
1980, que exibia muitas semelhanças com movimentos anteriores 
(muitos praticavam militância anticapitalista). Contudo, esse novo 
tipo também representa uma ruptura com o passado. Em primeiro 
lugar, muitos movimentos surgidos durante os anos 1980 proclama-
ram depois sua “autonomia” e não mais aceitaram subordinar-se ou 
serem tutelados por partidos políticos, em particular, comunistas ou 
socialistas “verticalistas” (Moyo; Yeros, 2005).

O enfraquecimento dos partidos políticos e a reaparição dos 
movimentos agrários militantes significaram que algumas funções 
essenciais antes desempenhadas pelos partidos tinham de ser assu-
midas pelos próprios movimentos agrários ou por outras entidades. 
As duas coisas ocorreram. Alguns movimentos agrários indepen-
dentes e politicamente importantes, que já não faziam parte de um 
partido político maior, desenvolveram suas próprias lideranças e 
marcos ideológicos. Muitos lançaram líderes eloquentes e carismá-
ticos a quem os estudiosos de movimentos sociais transnacionais 
viriam a rotular, mais tarde, de “novos intelectuais camponeses” 
(Edelman, 1997) ou “cosmopolitas arraigados” (Tarrow, 2005).
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No entanto, três outras dimensões importantes da prática tra-
dicional dos partidos políticos receberam menos ênfase no período 
subsequente. Primeiro, atenuaram-se a “linha política” estrita, a 
“disciplina” partidária e o compromisso com a construção de frentes 
comuns com outros movimentos operários, em grande parte devido 
ao declínio da esquerda ortodoxa e à decadência do sindicalismo 
militante global. Em segundo lugar, os partidos já haviam munido 
os movimentos agrários de quadros altamente dedicados e de apoio 
logístico. E, em terceiro lugar, os partidos políticos em geral insis-
tiam em um plano claro de [tomada do] poder estatal.

ONGs não alinhadas com partidos políticos e agências finan-
ciadoras não governamentais aos poucos preencheram o vácuo dei-
xado pela rejeição de vínculos partidários por parte dos movimentos 
agrários. Aquelas viriam a tornar-se, com frequência, persona-
gens importantes na emergência dos MATs. Algumas pessoas nes-
sas ONGs e agências doadoras haviam participado anteriormente de 
redes globais de apoio a movimentos de libertação nacional ou de gru-
pos de solidariedade que cruzavam a divisão Sul-Norte. Partilhavam 
muito do desapontamento e da repulsa dos movimentos agrários 
pelos partidos políticos. Foram esses agentes não partidários e exter-
nos a movimentos sociais que assumiram algumas das tarefas geral-
mente desempenhadas pelos partidos políticos.

Enquanto o debate político rural anterior aos anos 1980 envolvia 
questões sobre as relações entre movimentos camponeses e partidos 
políticos, a partir daquela década observaram-se intensas discus-
sões e disputas em torno das relações entre camponeses e ONGs. 
A década de 1980 foi também o período em que começava a surgir 
a maioria dos movimentos rurais contemporâneos pós-partidários 
(Hellman, 1992; Putzel, 1995). Nesse mesmo período, iniciou-se 
também a prática do varejo de recursos da cooperação ou ajuda ofi-
cial, por meio de agências não governamentais do Norte. O argu-
mento, em geral, era de que os governos eram ineficientes (no Norte 
e no Sul) e corruptos (no Sul) e de que as ONGs seriam provedoras 
de serviços mais “ágeis” e fariam melhor uso dos fundos disponíveis. 
Assim, pequenas agências ligadas a igrejas, na Europa, começaram 
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a crescer ao aceitar fundos de seus governos. Tradicionais agências 
doadoras não religiosas, como a Oxfam, expandiram suas ativida-
des e um número significativo de novas ONGs – particularmente 
na Europa ocidental e na América do Norte – começaram a disputar 
fundos governamentais, de fundações e doações privadas. Foi nessa 
conjuntura política que a relação entre ONGs, agências doadoras e 
movimentos rurais começou a desenvolver-se. Três décadas depois, 
essa relação continua dinâmica, embora não livre de tensões. Assim 
como a conturbada relação entre movimentos rurais e partidos polí-
ticos, o nexo entre ONG-doadora–movimento rural segue sendo 
uma relação de “amor e ódio”, de disputa política e incessante rene-
gociação. Uma forma proveitosa de analisar esse complexo cenário é 
focalizar dois de seus elementos: (1) MATs e ONGs; e (2) MATs 
e agências doadoras não governamentais.

MATs e ONGs

ONGs, aqui, significam grupos não estatais que refletem, em 
linhas gerais, as preocupações articuladas por “movimentos de jus-
tiça global” e que se concentram em temas de “justiça agrária”. 
Reconhecemos ser esta uma definição limitada, que não abrange 
toda a gama e diversidade das ONGs, mas entendemos ser apro-
priada para este livro. Esses grupos podem ser grandes ou peque-
nos em termos de fundos e organização, e podem estar localizados 
em países do Sul ou do Norte. Em geral, dependem diretamente 
de outros doadores não estatais. O escopo de seu trabalho pode ser 
local, nacional ou internacional. Alguns são federados nacional ou 
internacionalmente ou articulam-se em redes. Muitas são ONGs 
sem atuação comunitária (ou de base), enquanto outras combinam 
características de ONG e de movimento social. Seus objetivos espe-
cíficos podem variar, desde a organização comunitária até a forma-
ção de organizações da classe trabalhadora, apoio a movimentos de 
base, desenvolvimento de pesquisa e/ou promoção e elaboração 
de políticas públicas. Muitas das ONGs que se enquadram nesse 
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perfil foram criadas na década de 1970 (Edwards; Hulme, 1995; 
Bebbington et al., 2008).

Algumas ONGs internacionais acompanharam, em maior ou 
menor medida, o surgimento, expansão e consolidação dos MATs. 
Os grupos nessa categoria incluem Food and Development Policy 
ou Food First, Transnational Institute (TNI), Grain, Grupo de Ação 
sobre Erosão, Tecnologia e Concentração (ETC Group), Food-
first Information and Action Network (FIAN) e Focus on the Glo-
bal South.

Essas ONGs contribuíram enormemente para a construção de 
MATs. Seria ingênuo imaginar que os MATs tivessem emergido uni-
camente dos esforços independentes dos movimentos rurais de base. 
Tal suposição desconsidera os obstáculos estruturais, institucionais 
e materiais que as classes trabalhadoras rurais e os grupos sociais do 
campo enfrentam na construção de movimentos autônomos e no lan-
çamento de ações coletivas. A contribuição das ONGs para a cons-
trução de MATs pode ser observada sob diferentes perspectivas.

Primeiro, as ONGs ajudaram a construir movimentos em con-
textos onde os movimentos rurais de base ainda não existiam ou eram 
demasiadamente localizados ou dispersos. Muitos desses movimen-
tos agrários (sub)nacionais tornar-se-iam mais tarde os alicerces dos 
MATs. Por exemplo, a primeira vez em que os ativistas rurais da 
Indonésia entraram em contato com a Via foi na assembleia mundial 
desta última, em Tlaxcala, México, em 1996. A delegação indoné-
sia consistia de ativistas de ONGs, porque os movimentos rurais de 
base, na Indonésia, eram ainda incipientes e geograficamente disper-
sos, alguns apoiados por ONGs radicais. Henry Saragih, que mais 
tarde viria a tornar-se coordenador global da Via Campesina, estava 
então com uma ONG (Yayasan Sintesa), com sede em Medan. Sara-
gih e seus colegas, inspirados pelo que testemunharam na assembleia 
da Via, resolveram acelerar o processo de construção de um movi-
mento agrário nacional. Em pouco tempo, fundou-se a Serikat Petani 
Indonesia (SPI, União dos Agricultores Indonésios), e as ONGs 
desempenharam um papel significativo na integração dos movi-
mentos locais do país em uma federação nacional unificada. A SPI 
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tornou-se conhecida internacionalmente como sede do secretariado 
global da Via e, mesmo depois de se ter tornado uma importante 
filiada, continuou a trabalhar em estreita colaboração com as ONGs. 
Algumas dessas ONGs se especializaram na organização comunitá-
ria, outras em questões jurídicas e outras ainda em pesquisa-ação. A 
história da SPI é a história de uma dinâmica fortemente entrelaçada, 
quase inseparável, ligando ONGs e movimentos agrários de base à 
construção de MATs (Bachriadi, 2010).

A história da SPI na Indonésia é semelhante à do LPM da África 
do Sul. Imediatamente após o fim do regime de apartheid, em 1994, 
houve um curto período marcado por grande entusiasmo e otimismo 
em relação à formação de movimentos rurais militantes. A reforma 
agrária foi uma questão fundamental na transição do regime nacio-
nal. Na segunda metade da década de 1990, uma ampla coalizão 
de ONGs – o Comitê Nacional da Terra (NLC) – iniciou o pro-
cesso de constituição de uma organização rural nacional, o LPM. 
Antes disso, as ONGs associadas ao NLC organizavam comunida-
des em várias regiões, porque, então, quase não existiam organiza-
ções do movimento agrário local. O momento político da transição 
exigia um movimento agrário de caráter nacional. O NLC acele-
rou o processo de formação de um movimento nacional e, interna-
cionalmente, vinculou essa iniciativa à Via. O resultado deixou a 
desejar: o LPM jamais alcançou força política e não logrou formar 
uma base significativa. Mais tarde, o próprio NLC viria a desinte-
grar-se (Greenberg, 2004). O encargo de ajudar o LPM foi, então, 
assumido por outra ONG em colaboração com a Via. O MST bra-
sileiro deslocou alguns de seus organizadores para a África do Sul, 
como parte do esforço para fortalecer o LPM (Baletti et al., 2008), 
mas também não se alcançou o resultado esperado. O LPM segue 
existindo, mas é pouco consistente do ponto de vista organizacional 
e não tem força política.

Ambas as histórias, do LPM e da SPI, indicam o quanto as 
ONGs e as organizações de base são, muitas vezes, inseparáveis, 
embora os resultados e trajetórias na Indonésia e na África do Sul 
tenham sido consideravelmente divergentes.
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Uma segunda contribuição das ONGs para os MATs envolveu 
a facilitação de fluxos de informação transnacionais e o intercâmbio 
internacional de quadros e militantes. Isso ocorreu, especialmente, 
nos anos de constituição dos MATs, quando as tecnologias de infor-
mação e de transporte não eram ainda tão acessíveis quanto acaba-
ram se tornando. Nos anos 1980 e início dos 1990, em muitas regiões 
do mundo, as ONGs tinham muito mais acesso a computadores e 
tecnologias de comunicação do que os movimentos rurais. Nesse 
período, os escritórios das ONGs estavam, em geral, equipados com 
telefones, aparelhos de fax, pagers e computadores – e, por fim, cone-
xões à Internet. Isso era muito mais raro para os movimentos agrá-
rios, mesmo aqueles que conseguiam alugar escritórios modestos. 
Hoje a maioria das ONGs dispõe de fundos para pagar viagens inter-
nacionais para suas equipes técnicas e muitas também apoiam via-
gens de ativistas dos movimentos rurais. O acesso à infraestrutura 
de comunicações teve um amplo impacto sobre os movimentos agrá-
rios. Como observaram Deere e Royce (2009, p.9-10) no contexto da 
América Latina, o acesso à Internet e “a rápida disseminação do uso 
de telefones celulares [...] melhorou consideravelmente a capa cidade 
das organizações rurais de mobilizarem seus membros em curto prazo 
para reuniões, marchas e manifestações”, tanto dentro de um país 
como internacionalmente.

A terceira contribuição significativa das ONGs para os MATs 
é a pesquisa-ação, que informa o trabalho de advocacy. A pesquisa-
-ação sobre a política de comércio internacional e o GATT (mais 
tarde, OMC) foi conduzida, principalmente, por ONGs dedicadas à 
pesquisa. Entre essas estavam a Fundação Internacional para o Pro-
gresso Rural (RAFI), com sede no Canadá, que mais tarde se tornou 
o Grupo ETC e está focada em biologia sintética e engenharia gené-
tica; a Grain, com sede em Barcelona, que rastreia empresas trans-
nacionais do agronegócio; a Focus on the Global South, com sede 
em Bangkok, fundada por Walden Bello, ex-diretor da Food First, 
de Oakland, que apoiou a Via com pesquisa sobre questões comer-
ciais durante a segunda metade dos anos 1990; e a Rede de Pesquisa-
-Ação para a Terra (LRAN), criada em 2002 por várias ONGs – e 
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coordenada por Peter Rosset, após o término de seu mandato como 
diretor da Food First – para apoiar a Via em sua Campanha Global 
de Reforma Agrária. Pesquisas realizadas pelo TNI de Amsterdã, 
presidido por Susan George, sobre ajuda externa, comércio interna-
cional, política alimentar e poder das corporações também contribuí-
ram com as ações da Via.

Em suma, o declínio da influência dos partidos políticos sobre 
os movimentos agrários ocorreu paralelamente à crescente inter-
nacionalização de muitas questões agrárias. Ambos os fenômenos 
contribuíram para o surgimento, em todo o mundo, de ONGs vol-
tadas para questões rurais. Essas, por sua vez, assumiram alguns dos 
papéis anteriormente desempenhados pelos partidos políticos, em 
um processo que contribuiu muito para forjar laços transnacionais 
entre movimentos agrários.

MATs e agências doadoras não governamentais

Nesta seção, destacamos as relações entre os MATs e as “agências 
doadoras não governamentais” como Oxfam, ActionAid, Chris-
tianAid, Misereor, EED e ICCO. Essas agências não são institui-
ções estatais, embora recebam recursos de fontes governamentais. 
A partir daqui, elas serão referidas simplesmente como “agências 
doadoras”.

A emergência dos MATs nas duas últimas décadas coincidiu 
com o surgimento do complexo global de agências doadoras, um 
tema extenso e complicado, cuja abordagem aprofundada foge ao 
escopo deste livro. A contribuição das agências doadoras para a for-
mação dos MATs foi similar àquela das ONGs, mas com algumas 
diferenças significativas.

Primeiro, esses doadores proveram fundos essenciais à estrutura-
ção dos movimentos agrários de base e das ONGs que os apoiaram. 
Esse trabalho fora, anteriormente, realizado em parte por parti-
dos políticos. A história dos movimentos agrários contemporâneos, 
inclusive dos mais radicais, é a história de um repentino fluxo de 
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fundos, em volumes significativos, por parte de agências doadoras, 
principalmente sediadas em e/ou coordenadas desde países do Norte. 
Por sua vez, a ascensão de movimentos agrários locais e transnacio-
nais proporcionou a base material para a rápida expansão da base de 
financiamento dessas agências no Norte. Desse modo, a história de 
cada parte está gravada na história da outra, e cada uma constitui uma 
dimensão de uma relação simbiótica. Vale ressaltar, no entanto, que 
não se está afirmando aqui que a ascensão dos movimentos agrários 
foi impulsionada por doadores (isto é, que a razão de ser de um movi-
mento é a existência de fundos). Não é este o caso para a maioria dos 
movimentos agrários radicais que surgiram durante esse período, 
pelo menos não para aqueles que viriam a associar-se à Via e ao CIP. 
Nosso argumento é de que os consideráveis fluxos de financiamento 
desses doadores contribuíram de modo significativo para a consoli-
dação organizacional e a mobilização de massas pelos movimentos 
agrários contemporâneos.

Em segundo lugar, as agências doadoras possibilitaram fluxos de 
informação e encontros internacionais entre quadros do movimento 
agrário. Isso foi fundamental. No final dos anos 1980 e início dos 
anos 1990, o período de formação de muitos MATs, as tecnologias 
de informação e comunicação estavam se tornando mais acessíveis, 
embora estivessem ainda fora do alcance de muitos movimentos. 
Aquisição de aparelhos de fax, pagamento de contas de telefone, gra-
vação de vídeos e instalação de computadores com acesso à Internet 
implicavam altos custos. Viagens internacionais também exigiam 
recursos significativos. Os movimentos agrários que não estavam 
comprometidos com partidos políticos não dispunham desses recur-
sos. Foram as agências doadoras que generosamente aportaram esses 
recursos essenciais, às vezes diretamente aos movimentos agrários e, 
às vezes, indiretamente, através de ONGs intermediárias. Foi nessas 
condições que a Via realizou seu congresso fundador em Mons, Bél-
gica, em 1993, organizado e financiado pela ONG holandesa PFS. 
Um dos principais objetivos da PFS, na reunião, era o de criar uma 
plataforma para levantar mais fundos de governos europeus para 
apoiar organizações de agricultores do Sul global.
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Em terceiro lugar, as agências doadoras financiaram a maior 
parte das campanhas transnacionais de pressão política, que sem-
pre tinham custos elevados. Transportar dezenas de ativistas rurais e 
líderes de ONGs de várias partes do mundo para as negociações do 
GATT, de 1988, em Montreal, Canadá, foi um dos momentos fun-
damentais dos laços internacionais do movimento agrário. A impor-
tância política e o impacto desse encontro se mostrariam estratégicos 
e duradouros. Mas os custos de levar uma enorme delegação, vinda 
de todas as partes do mundo, ao Canadá, foram substanciais. Igual-
mente dispendiosos foram os grandes encontros subsequentes da Via 
e seus aliados, na Bélgica em 1993, em Tlaxcala, no México, em 1996, 
em Seattle em 1999, em Cancún, no México, em 2000, assim como 
para as reuniões anuais do Fórum Social Mundial. Esses encontros 
foram, sem dúvida, críticos e fundamentais para a vida política dos 
MATs. Os recursos necessários para que tais eventos ocorressem 
foram enormes, e as agências doadoras seguiram aportando esses 
fundos ao longo do tempo. Sem o apoio financeiro de agências doa-
doras, é impraticável o bom funcionamento de um MAT, princi-
palmente porque muitos deles são movimentos formados, em sua 
maioria, por pessoas pobres, de modo que não podem gerar receita 
suficiente das contribuições dos membros.

Tensões e contradições entre MATs, ONGs e 
doadores

No discurso dos MATs, o termo “ONG” é, muitas vezes, utili-
zado como uma frase de aplicação geral para referir tanto a ONGs 
intermediárias como às agências doadoras não governamentais antes 
discutidas. Essa mistura não contribui para entender a relação entre 
os MATs e esse conjunto de atores. Esta seção examina brevemente 
as tensões entre MATs, ONGs e agências doadoras.

A Via nasceu com um forte discurso anti-ONG. A hoje desapa-
recida Asocode, coalizão camponesa da América Central, desem-
penhou um papel central na constituição da Via e ficou famosa por 
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articular a primeira crítica sistemática de um MAT às ONGs. A Aso-
code buscava recuperar a “voz” dos movimentos camponeses e afir-
mava que os camponeses podiam representar a si mesmos, sem ONGs 
intermediárias. Wilson Campos, um ativista costa-riquenho que 
coordenou a Asocode nos anos 1990 e foi um dos fundadores da Via, 
declarou que “Simplesmente, há ONGs demais na América Cen-
tral atuando em nome dos camponeses [...]. Além disso, dinheiro 
demais tem sido gasto para instalar essas organizações e pagar salá-
rios” (Biekart; Jelsma, 1994, p.20). Campos acrescentou: “Nós 
agricultores podemos falar por nós mesmos. Muitas pessoas já se 
aproveitaram de nós, sem que sequer soubéssemos disso” (Campos, 
1994, p.215). Ironicamente, como até mesmo Campos reconheceu 
depois, a Asocode acabou tornando-se o que rejeitava: uma organi-
zação burocratizada, na forma de ONG, com muitos funcionários 
assalariados e uma dispendiosa sede. Ao final da década de 1990, a 
Asocode se havia dissolvido – vítima, em parte, de superfinancia-
mento por agências doadoras demasiadamente entusiastas (Edel-
man, 2005b, 2008).

Examinemos criticamente algumas das tensões prevalentes nas 
relações entre movimentos rurais, de um lado, e ONGs e agên-
cias doadoras, de outro. Em primeiro lugar, as ONGs e agências 
doadoras, dizendo falar em nome de camponeses e movimentos 
rurais, desencadearam boa parte dessa tensão. Muitas ONGs e 
agências doadoras costumavam comparecer a encontros internacio-
nais, negociações com governos e diversos outros foros, afirmando 
agir em nome dos camponeses pobres. Historicamente, as ONGs e 
as doadoras precisaram ocupar vagas que se abriam nos foros inter-
nacionais, simplesmente porque não havia suficientes movimentos 
rurais organizados que pudessem fazê-lo, exceto pelas vagas privi-
legiadas pré-alocadas ao IFAP (discutido no Capítulo 2). No início, 
isso não constituía um problema. Nas Filipinas, por exemplo, a KMP 
só se organizou em 1985. Antes disso, o famoso líder camponês Feli-
cisimo “Ka Memong” Patayan viajava pelo mundo representando 
os camponeses filipinos, mas vestindo a camiseta de uma ONG. Na 
Indonésia, antes da constituição formal da SPI como movimento 
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nacional, a Yayasan Sintesa, uma ONG sediada em Medan, repre-
sentada por Henry Saragih, era a que circulava e ocupava vagas 
nas conferências internacionais. Durante a segunda metade da 
década de 1990, na África do Sul, as ONGs que eram membros do 
NLC desempenhavam um papel similar. Embora no início essa 
presença de ONGs nas instituições internacionais não fosse um 
problema para os ativistas rurais, à medida que os movimentos se 
consolidavam, nos anos 1990, acabaram descobrindo que as vagas 
em encontros internacionais alocadas para representação de movi-
mentos de base estavam fechadas para eles. Muitas ONGs e agências 
doadoras perceberam rapidamente a mudança de contexto e judicio-
samente cederam suas vagas em favor dos movimentos rurais. Mas 
nem todas agiram assim.

Algumas desejavam claramente afirmar sua representação nos 
foros internacionais por razões políticas. Acreditavam que podiam 
contribuir de modo mais efetivo do que os ativistas de base e algu-
mas discordavam da política de determinados movimentos sociais. 
Além disso, o fato de manterem esses assentos era, em si, uma 
demonstração de eficiência, que poderia render retornos institucio-
nais como fundos ou oportunidades de exercer influência. A pri-
meira e decisiva desavença “movimento-ONG” entre a que viria 
a tornar-se a Via e a ONG holandesa PFS pode ser explicada, em 
parte, a partir dessa perspectiva. A PFS acreditava que todos os 
movimentos rurais deveriam tornar-se membros da IFAP, de ten-
dência política conservadora, e atuar para reformar, não para rejei-
tar, a OMC, bem como para assegurar financiamento significativo 
por parte das agências governamentais de ajuda externa a fim de 
apoiar cooperativas e projetos similares. Os ativistas da Via, ao con-
trário, defendiam um programa mais radical e práticas autônomas 
de representação.

Um segundo problema é a tendência das ONGs e das agências 
doadoras de utilizarem seu acesso privilegiado a fundos para influen-
ciar o caráter ideológico e organizacional dos movimentos agrários. 
Essas entidades não operam em um vácuo político, possuem suas 
próprias inclinações políticas e ideológicas, redes e agendas. Quando 
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essas agendas coincidem com as dos movimentos rurais de base e dos 
MATs, as tensões políticas são mínimas. Mas quando elas divergem 
ou se contrapõem, os atritos podem agravar-se.

Em terceiro lugar, as agências doadoras financiam a maior parte 
das campanhas internacionais dos MATs. Doadores, de um modo 
geral, permanecem nos bastidores, mas nem todos. Alguns buscam 
promover sua imagem para arrecadar fundos. Por essa ou outras 
razões, alguns têm seus próprios programas de promoção e defesa 
de direitos. Isso, em si, não é um problema, especialmente quando 
o master frame (escopo) da campanha, a análise dos problemas e as 
demandas convergem com aquelas de seus MATs parceiros. Con-
tudo, surgem complicações quando o escopo e as demandas da 
campanha concorrem com – ou pior – contrariam aqueles dos movi-
mentos agrários de base.

O discurso envolvendo as relações “movimento rural-ONG” 
apoia-se em vários pressupostos correntes entre ativistas dos movi-
mentos sociais. Esses serão discutidos, aqui, de forma abreviada, 
correndo o risco de excessiva simplificação.1 Primeiro, os ativistas 
afirmam com frequência que apenas os movimentos agrários, e não 
as ONGs nem as agências doadoras, podem representar os pobres 
rurais. Em segundo lugar, argumentam que as ONGs e as agências 
doadoras são operadas por profissionais de classe média, enquanto 
os movimentos agrários são conduzidos por camponeses e agricul-
tores pobres. Em terceiro lugar, afirmam que as ONGs são buro-
cráticas e pouco democráticas, ao contrário dos movimentos, que 
não são burocráticos e funcionam democraticamente. Quarto ponto, 
as ONGs dispõem de fundos, enquanto os movimentos não os têm. 
Quinto, as ONGs são paternalistas ou clientelistas, ao contrário dos 
movimentos agrários, que são “horizontais” e representativos. Final-
mente, em sexto lugar, alega-se que as ONGs são politicamente 
conservadoras e não se engajam em ação direta, enquanto os movi-
mentos agrários são radicais e empregam ação direta. Nem todos os 

 1 Esta seção baseia-se, em parte, em Borras (2008b).
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elementos desse discurso são sempre articulados em conjunto ou 
explicitamente expressos. Não raro, esses argumentos são enuncia-
dos separadamente e de forma implícita.

Muitos movimentos de justiça global, ativistas e acadêmicos radi-
cais aceitam essas caracterizações dos MATs como os “bons” versus 
as ONGs e agências doadoras como as “más”. A literatura acadêmica 
é profusa em exemplos do discurso anti-ONG. James Petras e Henry 
Veltmeyer (2001), por exemplo, rotulam todas as ONGs como uma 
“classe neocompradora”. Lesley Gill (2000, p.169) ridiculariza a 
atração das ONGs por “grupos exóticos da moda, como organiza-
ções de mulheres e de povos indígenas”. A realidade, no entanto, é 
muito mais complicada do que sugerem esses binários simplistas.

A questão da representação é dependente do contexto. Sempre 
que existirem movimentos agrários que possam representar as bases, 
ONGs e doadores terão muito o que explicar, no caso de insistirem 
em falar em nome dos camponeses pobres. Mas, em contextos onde 
não há movimentos agrários, as ONGs podem intervir de modo pro-
dutivo em caráter ad hoc.

Embora a maioria das ONGs seja dirigida por intelectuais de 
classe média, há ONGs cujas equipes técnicas são formadas por 
filhos e filhas de camponeses. Esses, em geral, formam equipes de 
campo, em contato direto com os pobres rurais nas comunidades e 
envolvem-se com a formulação dos problemas e das demandas no 
contexto de constituição de movimentos agrários. Pode-se dizer que 
sua classe de origem confere legitimidade à sua representação e pode 
torná-los organizadores efetivos. Há também movimentos agrários, 
inclusive alguns ligados a MATs radicais, que são liderados por pro-
fissionais de classe média. O caso da filiada indiana da Via, a KRRS 
(ver Capítulo 2), é ilustrativo (Assadi, 1994), embora haja muitos 
outros exemplos em todo o mundo.

Nem todas as ONGs são burocráticas e pouco democráticas, e 
nem todos os movimentos agrários são o inverso disso. Nem todas as 
ONGs são abastadas e nem todos os movimentos agrários desprovi-
dos de recursos. De fato, financiamento abundante, como vimos, às 
vezes levou à extinção de movimentos agrários promissores.
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Além disso, há ONGs que não são paternalistas, enquanto alguns 
movimentos agrários – especialmente suas seletas lideranças nacio-
nais – o são. E há ONGs que se envolvem em ação direta radical, 
enquanto muitos movimentos agrários não o fazem.

Em suma, as diferenças entre ONGs e movimentos são em 
grande parte ideológicas e políticas, e não evidentes. Elas não devem 
ser reduzidas, grosso modo, a questões de forma organizacional.

Mudanças no complexo global de doadores e suas 
implicações para ONGs e MATs

O aumento do apoio das agências doadoras do Norte às ONGs 
focadas em justiça social e aos MATs não se deu por puro altruísmo. 
A parceria com ONGs, movimentos agrários locais e MATs ajudou 
a consolidar a base de arrecadação das instituições doadoras. Movi-
mentos e doadores compartilhavam um interesse comum no forta-
lecimento mútuo. Para os doadores, o sucesso de seus parceiros do 
movimento demonstra o êxito e justifica um financiamento adicio-
nal. Para os movimentos, os doadores aportam não só recursos mate-
riais, mas acesso a informação e conhecimentos, bem como maior 
legitimidade. Os dois lados estão muito mais interligados do que 
imaginam, ou gostariam de estar. Surgiram e ganharam força juntos. 
O enfraquecimento de um, provavelmente, terá um impacto debili-
tante sobre o outro – embora isso não seja inevitável.

Questões agrárias e relacionadas ao rural estimularam fluxos 
rápidos e massivos de fundos para as agências doadoras. Produ-
ção de alimentos, comércio agrícola, desnutrição e fome no meio 
rural, crise ambiental e mudanças climáticas, silvicultura e pobreza 
rural são todos alvos de programas de ajuda oficial e dos doadores. 
Os mesmos problemas que inspiraram o surgimento de movimentos 
agrários e dos MATs captaram o interesse dos doadores. O enfra-
quecimento do sindicalismo militante provavelmente liberou fun-
dos que foram então alocados para iniciativas de caráter agrário. Em 
resumo, questões imperiosas relacionadas ao rural, e a interessante 
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ascensão de movimentos e ONGs nesse setor alimentaram a expan-
são de fundos não governamentais, a maior parte proveniente de 
países do Norte.

Muitos desses grupos de doadores começaram como pequenas 
agências ligadas a igrejas. Como seu dinheiro era originário das igre-
jas e/ou de redes comunitárias, tinham bastante autonomia para 
decidir que questões adotar e quais ONGs e movimentos sociais 
apoiar. Mas, ao intensificarem-se as demandas de ONGs em ascen-
são e movimentos agrários emergentes, os fundos das agências ecle-
siásticas logo se tornaram insuficientes. Durante a década de 1980, 
quando o neoliberalismo global partiu para a ofensiva, a retração que 
afetou tantos países também teve impacto sobre o complexo da ajuda 
externa. A privatização no complexo de ajuda externa significou a 
ONGização de grande parte do setor de ajuda. O que antes seria 
ajuda bilateral, cada vez mais foi canalizado através de ONGs do 
Norte (isto é, agências doadoras), que contratavam fundos de ajuda 
“no atacado” e os distribuíam entre ONGs intermediárias e movi-
mentos sociais nos países em desenvolvimento. A intenção explícita 
era substituir os Estados, vistos como ineficientes e/ou corruptos 
(Edwards; Hulme, 1995). As pequenas agências doadoras eclesiás-
ticas viram sua arrecadação de fundos tradicional ser eclipsada por 
enormes ingressos de fundos governamentais. Suas carteiras de orga-
nizações beneficiárias parceiras e pares no Sul global expandiram-se 
em paralelo com o súbito influxo de fundos de cooperação.

Os países do Norte da Europa são o centro do complexo de doa-
dores e apresentam os maiores índices de ajuda externa ao desenvolvi-
mento (AED) em relação à renda nacional bruta (RNB). A Holanda, 
com uma população de menos de 17 milhões, concedeu US$ 5,6 
bilhões em ajuda ao desenvolvimento em 2013, assumindo o oitavo 
lugar entre os principais países doadores, todos os quais (exceto a 
Noruega) são muito maiores. Vale observar que 2013 foi o primeiro 
ano, desde 1974, em que a relação AED/RNB da Holanda ficou 
abaixo de 0,7%, o nível recomendado pela Organização das Nações 
Unidas (OCDE, 2014b). Um olhar mais atento ao caso holan-
dês ilustra as oportunidades e vulnerabilidades que o modelo de 
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doador-parceiro implica para movimentos sociais e ONGs de países 
em desenvolvimento.

O programa holandês de cofinanciamento é um dos maiores 
nessa categoria global de doadores. O mecanismo formal de cofi-
nanciamento com ONGs estava em vigor desde 1965, mas foi ape-
nas no final dos anos 1970 que começou a se expandir rapidamente 
e de forma constante. Por exemplo, as dotações estatais concedidas 
à Organização Inter-Igrejas de Cooperação para o Desenvolvimento 
(ICCO) cresceram seis vezes entre 1973 e 1990 (Derksen; Verhallen, 
2008, p.224-5). Em meados da década de 1990, as ONGs e as agên-
cias doadoras não governamentais que “não dependem da ajuda ofi-
cial para a maior parte de seus orçamentos são hoje uma exceção” 
(Edwards; Hulme, 1995, p.5, ênfase no original).

Desde a década de 1980, algumas poucas agências monopoli-
zaram o grosso dos fundos holandeses de ajuda externa. Elas eram 
comumente referidas como “As Quatro Grandes”: Novib (mais 
tarde Oxfam-Novib), o consórcio da Igreja Católica hoje conhecido 
como Cordaid (antes “Cebemo”), Hivos, e a Organização Inter-
-Igrejas de Cooperação para o Desenvolvimento (ICCP) das Igre-
jas Protestantes (de Groot, 1998). É importante distinguir as Quatro 
Grandes não apenas pela escala de suas operações, mas também por-
que canalizaram apoio substancial para ONGs radicais, movimentos 
agrários locais e nacionais e MATs. Em 2007, houve mudanças nas 
quotas de fundos e no processo de alocação, permitindo a entrada de 
ONGs holandesas de pequeno e médio porte com diversos progra-
mas de ação e orientações políticas.

O novo sistema introduzido em 2007 foi denominado MFS-1 
(Plano de Cofinanciamento), com um ciclo de financiamento de três 
anos. No primeiro ciclo, 2007-2010, as “Quatro Grandes” recebe-
ram um total de cerca de ! 1,7 bilhão – ou ! 577 milhões por ano (80% 
dos fundos de cofinanciamento). No segundo ciclo, de quatro anos 
(2011-2015), receberam !1,5 bilhão – ou !378 milhões por ano (71% 
dos subsídios concedidos). O montante total da cooperação externa 
holandesa para o desenvolvimento – US$ 5,6 bilhões em 2013 
(OCDE, 2014b) – é muito mais alto do que esses números indicam, 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   136Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   136 03/08/2021   19:43:1603/08/2021   19:43:16



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  137

pois nem toda a ajuda é canalizada através do Plano de Cofinancia-
mento e mais de 50 agências pequenas e médias também receberam 
fundos do governo (Minbuza, 2009). O Ministério de Relações Exte-
riores da Holanda e várias embaixadas holandesas em todo o mundo 
também desembolsam fundos a seus pares de países em desenvolvi-
mento. Em suma, desde 2007, cerca de US$ 500 milhões por ano de 
fundos holandeses foram direcionados a doadores ou ONGs que tra-
balham com MATs voltados à justiça social. Isso não significa que 
os MATs fossem os únicos parceiros dessas agências, nem que essa 
soma fosse inteiramente destinada a doações – boa parte dela cobria 
despesas administrativas –, mas dá uma ideia da escala de recursos a 
que alguns MATs tiveram acesso. Evidentemente, o Plano de Cofi-
nanciamento holandês era muito maior e mais complexo do que o 
esforço voluntário de coleta de fundos de porta em porta em um bairro 
urbano, como durante as campanhas católicas da Quaresma ou uma 
campanha de final de ano da Food First, que retribui doações de US$ 
100 com um livro de Eric Holt-Giménez.

A crise financeira de 2008 e a ascensão de partidos conservadores 
em muitos países doadores aumentaram as pressões sobre os fundos 
da ajuda externa. Políticos céticos defendiam a limitação dos gas-
tos e exigiam evidências de que o dinheiro dos contribuintes tinha 
impacto positivo. Na Holanda, o segundo ciclo de cofinanciamento 
(2011-2015) marcou a transição para um novo sistema de finan-
ciamento da cooperação. As dotações anuais globais tiveram uma 
pequena redução, assim como a participação das “Quatro Grandes” 
agências. Grupos menores, como o Instituto Transnacional e Ami-
gos da Terra, tiveram de apresentar solicitações em grupo ou alianças 
e, assim, tiveram acesso a fundos. O desenho do sistema pós-2015 
não está claro ainda, mas provavelmente haverá menos fundos dis-
poníveis e estes serão alocados mediante mecanismos de mercado, 
tais como chamadas para projetos ou subcontratação, em lugar de 
fundos de apoio institucional. A nova diretriz que provavelmente irá 
orientar a seleção de parceiros e a alocação de fundos é “empresa e 
direitos humanos”, uma versão do marco de responsabilidade social 
corporativa. Muitas agências não governamentais holandesas estão 
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se alinhando com essa nova diretriz, que enfatiza projetos com resul-
tados concretos e quantificáveis e que são de fácil compreensão por 
parte dos contribuintes holandeses (Derksen; Verhallen, 2008).

A Holanda é o oitavo maior provedor de ajuda externa para 
desenvolvimento e ocupa o sexto lugar em termos da participação da 
ajuda externa sobre a renda nacional bruta (ver Figuras 5.1 e 5.2). Sua 
importância para a nossa análise, no entanto, transcende essas admi-
ráveis posições. As agências holandesas e alemãs têm estado entre 
os maiores apoiadores dos movimentos agrários radicais. Numa 
perspectiva ampliada, o modelo de cofinanciamento iniciado na 
Holanda, na década de 1960, foi adotado, com adaptações, na maio-
ria dos demais países europeus e no Canadá. Por último, as pressões 
por cortes de custos que afetaram o complexo de ajuda externa holan-
dês são tão ou mais agudas nesses outros países.

Figura 5.1 – Ajuda externa ao desenvolvimento
AED – USD bilhões (2013)
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Figura 5.2 – Ajuda externa ao desenvolvimento (AED) como percentual 
da renda nacional bruta (RNB)
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Por que razão os governos europeus do Norte têm sido tão gene-
rosos em apoiar – mesmo que indiretamente – movimentos radicais 
no Sul global? Um tratamento exaustivo dessa importante ques-
tão transcende o escopo deste livro, por isso, vamos apenas delinear 
aqui algumas hipóteses. A proliferação mundial de organizações da 
sociedade civil nas décadas de 1980 e 1990 coincidiu, em primeiro 
lugar, com a democratização de grande parte da América Latina 
(e de algumas outras regiões) e, em segundo, com o fim da Guerra 
Fria. Os Estados Unidos eram a maior fonte de AED, mas tendiam 
a apoiar, nos países em desenvolvimento, parceiros conservadores e 
pró-mercado e a enfatizar eleições livres, reformas jurídicas, priva-
tização do setor público e liberalização econômica. Em regiões como 
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a América Central e as Filipinas, nos anos 1980, Washington via os 
movimentos revolucionários fundamentalmente como “subversão” 
comunista. Os legisladores europeus – especialmente os sociais-de-
mocratas espanhóis, escandinavos, holandeses e alemães – apon-
tavam desigualdade, pobreza, violações dos direitos humanos e 
regime autoritário como causas principais dos distúrbios. Assim, 
dois projetos concorrentes de sociedade civil surgiam no final da 
Guerra Fria – um americano, que apoiava principalmente inicia-
tivas do setor privado, e um europeu (e canadense) que buscava a 
democratização, o desenvolvimento e a estabilidade social, através da 
capacitação de grupos historicamente desfavorecidos (Macdonald, 
1997). Nos anos seguintes, com a mudança rumo à direita de muitos 
países europeus e do Canadá, a compreensão de seus governos sobre 
a ajuda externa convergia cada vez mais – embora ainda não comple-
tamente – com a visão de mercado americana.

É provável que o fluxo de fundos de agências doadoras não gover-
namentais do Norte global continue nos anos vindouros, pois os 
governos têm ganhos políticos com a concessão de ajuda ao desenvol-
vimento. Contudo, o volume e as modalidades da ajuda já mostram 
mudanças evidentes. O futuro anuncia somas radicalmente meno-
res de fundos alocados de forma politicamente inflexível: menos 
doações institucionais para apoio operacional geral e mais contratos 
específicos por projetos, menos recursos para movimentos políticos 
de oposição e mais para iniciativas de parcerias público-privadas.2

Um desafio adicional é a crescente hostilidade de muitos gover-
nos em relação a agências doadoras estrangeiras e suas parceiras 
locais. Leis e normas que limitam o acesso de organizações da socie-
dade civil ao financiamento externo são cada vez mais comuns. A lista 

 2 A importância crucial da concessão de apoio aos custos operacionais gerais aos 
beneficiários é ilustrada pelo impacto da filantropia conservadora, nos Estados 
Unidos, desde a década de 1980. Enquanto as fundações conservadoras, naquele 
país, concediam apoio substancial de longo prazo aos fortes think tanks de direita, 
os financiadores progressistas enfatizavam um apoio mais modesto, com base 
em projetos, aos seus parceiros, nenhum dos quais alcançou influência similar 
ou um nível comparável de segurança econômica (Covington, 2005).
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de países que restringem essa ajuda é longa e politicamente diversa: 
Rússia, Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, China, Indonésia, 
Malásia, Camboja, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, Nicarágua, 
Honduras, Hungria, Etiópia, Zimbábue, Quênia, Zâmbia, Uzbe-
quistão, Jordânia, Egito e Argélia, entre outros (Carothers; Bre-
chenmacher, 2014). Embora alguns desses países tenham fortes 
movimentos camponeses filiados a MATs, muitos outros não têm, 
e pelo menos parte da presença geográfica desigual dos MATs, 
mencionada no Capítulo 4, pode ser atribuída aos esforços dos 
governos para limitar ou obstaculizar o apoio externo a entidades da 
sociedade civil.

Há duas décadas, no contexto da política de ajuda ao desenvolvi-
mento analisada aqui, Ian Smillie (1995, p.160) escreveu: “Quando 
a CIDA [Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional] 
espirra, [...] as ONGs canadenses buscam sua vitamina C”. Vinte 
anos mais tarde, a CIDA não só espirrou, mas sofreu um sério ata-
que de reestruturação, cujos sintomas incluíram nítida redução de 
fundos, uma diretriz politicamente conservadora e menos flexível, 
e maior subordinação às relações exteriores e aos interesses comer-
ciais do governo canadense. Qual o impacto disso sobre as ONGs 
canadenses e os doadores não governamentais? As agências afeta-
das incluem desde a forte Organização Católica Canadense para 
o Desenvolvimento e a Paz (CCODP) a grupos radicais menores 
como o Inter Pares, a maioria dos quais são parceiros de movimentos 
agrários radicais de várias regiões do mundo. De que modo o efeito 
dominó da retração irá marcar os MATs nos próximos anos?

Os movimentos agrários e os MATs não irão colapsar apenas 
porque o complexo doador passa por grandes mudanças. É prová-
vel, no entanto, que alguns movimentos nacionais venham a enfra-
quecer-se, à medida que diminuam os fluxos de ajuda externa e isso, 
por sua vez, repercute nos MATs dos quais eles participam. Nos 
últimos anos, a Via perdeu pelo menos três de seus mais importan-
tes financiadores.3 Não será fácil encontrar novos doadores e fundos 

 3 Esses incluíram dois doadores holandeses, Oxfam-Novib e ICCO.
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significativos de apoio institucional. Outro importante MAT, o CIP, 
nunca conseguiu assegurar um financiamento institucional estável. 
Mesmo a IFAP, movimento politicamente conservador, como vimos 
no Capítulo 3, sucumbiu à súbita retirada do apoio de um importante 
financiador. Esses impactos negativos não são necessariamente insu-
peráveis. Quando os movimentos agrários nacionais e os MATs se 
separaram de seus aliados tradicionais (isto é, partidos políticos), aju-
daram a criar uma alternativa (isto é, ONGs e o complexo doador).

É possível que a emergente crise de financiamento conduza a 
novas alternativas, ao surgimento de novos aliados e formas de finan-
ciamento mais criativas, embora o processo irá certamente gerar con-
tínuos desafios.

Conclusão: tensões e sinergias para além da 
forma organizacional

MATs, ONGs e agências doadoras ascenderam juntas, no 
mesmo contexto sociocultural e político-econômico global. A retra-
ção parcial dos Estados-nação em meio à globalização neoliberal 
abriu caminho para o surgimento de ONGs e do complexo doa-
dor. As alianças, anteriores à década de 1980, entre partidos polí-
ticos e movimentos camponeses, desapareceram em muitas partes 
do mundo. Algumas das funções logísticas e políticas antes desem-
penhadas pelos partidos políticos em relação aos movimentos agrá-
rios foram assumidas por ONGs e agências doadoras, contribuindo 
assim para o surgimento de MATs.

Estudos agrários clássicos focados na agência de classes trabalha-
doras com frequência observam que os camponeses não são avessos 
a alianças com atores externos (Thorner, 1986). De fato, por vive-
rem, muitas vezes, em contextos isolados, eles quase sempre preci-
saram de aliados externos para reduzir os riscos das ações coletivas 
e aumentar seu alcance político. São as condições de tais alianças que 
suscitam o receio dos camponeses. A história das alianças campo-
nesas com atores externos, especialmente partidos políticos, é de 
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constante contestação e renegociação. As relações dos camponeses 
com ONGs e agências doadoras são similares. Os MATs radicais, 
especialmente Via e CIP, desafiaram a IFAP e as pretensões desta 
última de representar o campesinato. Do mesmo modo, Via e CIP 
têm afirmado consistentemente sua autonomia em relação a parcei-
ros e financiadores, sobretudo quanto a questões de representação, 
formulando-a cuidadosamente no slogan “Nada sobre nós sem nós”. 
As questões cruciais, hoje, são de que modo os MATs irão lidar com 
a metamorfose do complexo de ajuda externa e como os doadores irão 
responder à insistência dos movimentos agrários em sua autonomia 
e autorrepresentação. 
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6  
MATS E AS INSTITUIÇÕES 

INTERGOVERNAMENTAIS

A relação entre campesinato e Estado é um tema central nos estu-
dos agrários críticos. O meio rural e o campesinato há muito têm 
sido objetos centrais da agenda de construção do Estado. A política 
camponesa, por sua vez, tem buscado influenciar, transformar ou, 
mesmo, tomar o Estado. Trabalhos acadêmicos sobre essa relação 
incluem clássicos da tradição histórico-institucionalista, notada-
mente As origens sociais da ditadura e da democracia, de Barrington 
Moore Jr. (2010 [1967]), e livros mais recentes de Merilee Grindle 
(1986) e Jonathan Fox (1993), ambos sobre o México. Mesmo estu-
dos sobre a política camponesa “cotidiana” dizem respeito, em boa 
parte, às relações entre o Estado e o campesinato, como indicam 
as obras de James Scott (1976, 1985, 1990, 1998, 2009), Benedict 
Kerkvliet (2005) e Kevin O’Brien e Lianjiang Li (2006). A relação 
entre campesinato e Estado também é central nas análises sobre 
conflitos agrários contemporâneos, desde o levante de Chiapas, 
em 1995 (Harvey, 1998), até a controvertida reforma agrária pós-
2000 no Zimbábue (Cliffe et al., 2011), as reformas rurais na China 
(Yeh et al., 2013) e a disputa entre o MST e o governo no Brasil 
(Wolford, 2010b).

A era da globalização neoliberal e o surgimento de movimentos 
agrários transnacionais exigem a ampliação de nosso foco. A relação 
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entre Estado e o campo, evidentemente, segue sendo significativa, 
mas deve ser compreendida à luz das interações entre os MATs e 
as instituições intergovernamentais. Por outro lado, análises sobre 
a política das instituições intergovernamentais deveriam dialogar – 
quando pertinente – com o trabalho acadêmico sobre os movimentos 
agrários e as relações entre o Estado e o campesinato. Elementos con-
ceituais essenciais incluem noções de autonomia, cooptação e presta-
ção de contas, que discutiremos a seguir.

Neoliberalismo, Estados nacionais e a ascensão da 
sociedade civil

Durante as últimas três décadas, Estados no Sul global – e tam-
bém no Norte – têm enfrentado múltiplas pressões. A globali-
zação neoliberal tende a debilitar os poderes normativos nacionais, 
ao mesmo tempo que fortalece o papel da governança internacio-
nal. Estados-nação tiveram de transferir poderes políticos, fiscais e 
administrativos aos governos locais, como parte da descentrali zação 
incitada pelas instituições financeiras internacionais em nome da 
responsabilização, do “empoderamento da comunidade” e da pres-
tação de serviços mais barata e mais eficiente (World Bank, 2000). 
A privatização de muitas funções do setor público desmantelou as 
redes de proteção social, minou a legitimidade dos Estados e redu-
ziu sua capacidade de empregar medidas clientelistas ou corpo-
rativistas para escorar o apoio popular (Fox, 2001). Além disso, a 
proliferação de “paraísos fiscais” e a facilidade crescente de mover 
dinheiro para o exterior enfraquecem as bases fiscais dos Estados 
e os obrigam a aceder aos interesses do poderoso setor financeiro 
(Henry, 2012). No entanto, Estados centrais seguem sendo ato-
res importantes, apesar de convertidos, na política e na economia 
(Keohane; Nye, 2000, p.12). O abandono parcial pelos Estados de 
suas obrigações tradicionais para com as classes rurais trabalha-
doras e as ondas de privatização que afetam o controle pelas pes-
soas pobres dos recursos naturais e de seu acesso a crédito, serviços 
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sociais e utilidades básicas deixaram muitos expostos à inclemência 
das forças do mercado.

Esse terreno cambiante global-local apresenta ameaças e oportu-
nidades para a população rural do mundo. Os movimentos agrários 
se localizaram ainda mais em resposta à descentralização do Estado e 
à “usurpação pelas elites” que muitas vezes a acompanha, ao mesmo 
tempo que tiveram que internacionalizar sua ação política e mobili-
zações em resposta à escalada da governança global. Um dos resul-
tados desse ajuste complexo é o surgimento de movimentos sociais 
agrários mais horizontais e “policêntricos”, que lutam para construir 
estruturas de coordenação para a “integração vertical” dentro de 
determinados países e em âmbito transnacional. Assim, a dinâmica 
aparentemente contraditória de globalização versus descentralização, 
que impacta tão fortemente o Estado, está transformando também os 
processos políticos e organizacionais dos movimentos agrários. Foi 
nesse contexto que emergiram os MATs contemporâneos, lutando 
para empregar novas formas de governança supranacional.

As agências internacionais de desenvolvimento apressaram-se 
em aproveitar o surgimento dos MATs para firmar “parcerias para 
o desenvolvimento”. Essa modalidade relativamente nova de prática 
de desenvolvimento enfatiza as relações de colaboração entre insti-
tuições de governança internacional e entidades corporativas e/ou da 
sociedade civil (ambas agrupadas sob a nova categoria, sem atributo 
de classe, de “stakeholders”). A Cúpula da Terra de 1992 das Nações 
Unidas, ocorrida no Rio de Janeiro, deu início à rápida decolagem 
do modelo de “parceria” (Bruno; Karliner, 2002). Dois anos depois, 
o relatório de um painel liderado pelo ex-presidente brasileiro Fer-
nando Henrique Cardoso apresentou reformas aos procedimentos 
para credenciar organizações da sociedade civil na ONU e permi-
tiu que grupos de base alcançassem avanços importantes (McKeon, 
2009; Willets, 2006). Streets e Thomsen (2009, p.8) oferecem uma 
boa síntese de em que medida essas parcerias (que provavelmente 
cobrem desde pesquisa conjunta, até projetos com objetos tangíveis) 
se multiplicaram:
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Embora não se disponha de um registro global do número de 
parcerias estabelecidas, evidências baseadas em relatórios de agên-
cias individuais, no número crescente de entradas na base de dados 
da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável (CSD) – hoje [em 
2009] contando 344 parcerias, em comparação com 319 em 2006 – e 
no aumento do número de programas de parceria bilateral [...] suge-
rem um aumento do número global de parcerias. A [FAO] [...] conta 
com mais de 830 arranjos colaborativos [...]. Há, ainda, uma ten-
dência para iniciativas internacionais envolvendo múltiplas partes 
interessadas. Cerca de 400 parcerias globais em todo o mundo foram 
identificadas em 2005 [...] em comparação com as 50 da década de 
1980. Atualmente, o Banco Mundial participa de 125 Programas de 
Parcerias Globais e de 50 Programas de Parcerias Regionais [...] o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento envolveu-
-se em mais de 40 [...] e o Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (IFAD) [...] em 30.

Para as instituições internacionais, formar alianças com a socie-
dade civil não é algo novo. O que é novo é formar alianças com gru-
pos transnacionais. Sauvinet-Bedouin et al. (2005, p.11) explicam 
que “o fenômeno novo que afeta as relações entre a FAO e ONGs e 
OSCs (organizações da sociedade civil) é a união de ONGs/OSCs 
em movimentos e redes sociais transnacionais, think tanks e redes 
globais de políticas públicas”. Para a FAO, a parceria com os MATs 
era parte de sua missão para realizar os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (o objetivo número 8 era “construir uma parce-
ria global para o desenvolvimento”). Mas a FAO também mostra 
cautela, observando que “esses [grupos] estão se desenvolvendo e 
incluem uma gama imensa de organizações que representam gru-
pos e perspectivas sociais diversos”. Por isso, alerta para a “genuína 
capacidade de cada OSC/ONG de representar grupos específicos” 
e salienta que “ao formar parceria com OSCs/ONGs, a FAO pre-
cisa ser mais aberta e inclusiva. Ainda mais, porque a FAO é parti-
cularmente admirada por essa categoria, por seu desempenho como 
intermediária honesta” (FAO, 2006, p.2-3).
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Como as instituições intergovernamentais envolveram-se cada 
vez mais na formulação, financiamento e implementação de políti-
cas agrárias ou outras (em especial, políticas de comércio internacio-
nal) que afetam a agricultura, elas se tornaram alvos das campanhas 
dos MATs. Algumas dessas campanhas foram mobilizações “exter-
nas” intensamente agressivas, como no caso dos esforços da Via e de 
outros movimentos para interromper as reuniões da OMC. Outras, 
no entanto, sugerem que os movimentos mais militantes buscam 
“acesso” às instituições intergovernamentais para exercer influên-
cia a partir “de dentro” (organizações tradicionais e de elite, como 
IFAP e, mais recentemente, a WFO, sempre estiveram “dentro”). 
A FAO – que os movimentos agrários percebem não apenas como 
“uma intermediária honesta”, mas como mais flexível e também 
mais responsiva a pressões do que a OMC – reconhece claramente 
as diferenças entre MATs como aquelas que analisamos nos capítu-
los anteriores, embora evite nomear essas diferenças ou explicar por 
que são importantes.

As campanhas globais da Via sobre questões agrárias cruciais 
contribuíram para forjar um espaço novo e distinto de partici pação 
cidadã na formulação de políticas internacionais. Nesse e através 
desse espaço, a Via processa e agrega as diversas perspectivas e posi-
ções de suas organizações filiadas, dialoga com outros atores não 
estatais que atuam em questões agrárias e de comércio globais, e 
interage com instituições intergovernamentais. Esse espaço pode 
ser descrito como “novo”, porque, antes, os únicos grupos com pre-
sença institucional eram ONGs e organizações de agricultores ricos e 
médios que, com frequência, afirmavam atuar ou falar em nome dos 
camponeses pobres e pequenos agricultores. Ele é “distinto”, por-
que foi criado, ocupado e utilizado por e para camponeses pobres e 
pequenos agricultores.

A transformação do Estado-nação no contexto da globalização 
neoliberal remodelou as relações Estado-sociedade civil de duas 
outras formas inter-relacionadas. A interpretação de Jonathan Fox, 
usando a metáfora de espremer um balão, aponta para uma questão 
problemática:
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Nesse contexto de poder compartilhado entre governos locais, 
estaduais e federais, bem como de atores internacionais, as organiza-
ções da sociedade civil enfrentam o problema do balão – quando você 
o aperta aqui, ele salta lá. Ou seja, quando uma ação de advocacy se 
concentra em um determinado setor ou nível de governo, este pode 
passar a bola para outro. Quando se critica um setor do governo esta-
dual, é muito fácil para este esquivar-se, culpando o governo federal, 
ou os governos municipais [...]. Esse dilema para as organizações da 
sociedade civil aprofunda-se com a falta de transparência em todos os 
níveis de tomada de decisão “pública” e de implementação de polí-
ticas. (Fox, 2001, p.2, ênfase original)

O problema do “balão espremido” é tanto consequência como 
causa de uma segunda dificuldade. Esta diz respeito à necessidade 
de exercer pressão de modo simultâneo e constante sobre níveis de 
governança muito variados, um produto da dinâmica de interna-
cionalização-descentralização descrita anteriormente. Grande parte 
da força das organizações globais da sociedade civil – agrárias e não 
agrárias – vem daquilo que Keck e Sikkink, em seu livro seminal, 
Activists Beyond Borders [Ativistas além-fronteiras] (1998, p.12-3), 
chamaram de “padrão bumerangue” – e que outros denominaram 
“troca de campo” [Van Rooy, 2004, p.20] ou “salto de jurisdição” 
(O’Brien et al., 2000, p.61). De fato, movimentos que não conse-
guem atingir seus objetivos em um nível da política interna precisam 
tentar pressionar outro nível e, talvez, buscar aliados internacio-
nais para pressionar os governos a cumprirem as normas internacio-
nais. Empenhar-se em lutas em níveis tão díspares, em geral, requer 
recursos materiais e informativos substanciais, incluindo – sobre-
tudo – conhecimento sobre possíveis “pontos de acesso” e “vulnera-
bilidades” institucionais.

Na discussão que se segue, examinamos vários aspectos das rela-
ções Estado-MATs: espaço institucional, aliados, metas e adver-
sários-alvo. Discutimos brevemente as estratégias e táticas dos 
MATs para envolver certas instituições intergovernamentais como 
o Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) das Nações 
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Unidas, o Fórum dos Agricultores patrocinado pelo Fundo Inter-
nacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD), e o Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, nas quais os direitos dos camponeses 
têm recebido atenção crescente. Finalmente, examinamos também 
o que está em jogo nas relações de diferentes MATs com essas insti-
tuições intergovernamentais.

Espaço institucional

“Espaços institucionais” são instâncias em que regras formais 
e informais estruturam encontros entre atores supraestatais, esta-
tais e não estatais. Entre estes últimos estão MATs, ONGs, OSCs e 
agências doadoras não governamentais que, de modo geral, iden-
tificam-se com movimentos ou discurso de justiça global (ver 
Capítulo 2). Essas instâncias são espaços políticos, não técnicos 
ou administrativos, e são cruciais para os MATs. “Quem está 
dentro, quem está fora” de um determinado espaço pode determi-
nar quem consegue influenciar quais políticas ou quem tem acesso 
a qual e quanto financiamento. Podem-se distinguir os vários espa-
ços institucionais examinando como e por que o espaço foi criado, e 
quem está representado nele e de que modo ingressaram no mesmo. 
Destacamos os seguintes tipos: (i) espaço convidado, o qual existia 
antes, embora a iniciativa de admitir a sociedade civil provenha de ins-
tituições intergovernamentais; (ii) espaço aberto por meio de deman-
das de representação por parte dos MATs; e (iii) novo espaço criado, 
antes inexistente, e resultado de ações de pressão dos MATs (ver 
Gaventa; Tandon, 2010).

Diferentes MATs percebem diferentemente esses distintos espa-
ços e sua importância política. Além disso, seus pontos de vista ten-
dem a mudar ao longo do tempo, à medida que muda a estrutura 
geral de oportunidades políticas. Em linhas gerais, os MATs exi-
bem quatro perspectivas principais sobre esses espaços. Primeiro, 
eles os veem como espaços de troca. Quando instituições intergover-
namentais convidam MATs para um espaço institucional, isso pode 
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significar oportunidade dos tão necessários encontros face a face 
intra- e inter-MAT que, de outra forma, eles não teriam força polí-
tica para conseguir, ou recursos financeiros para bancar. Não é inco-
mum que o evento principal (ou seja, o fórum intergovernamental) 
seja periférico para alguns atores dos MATs, enquanto o evento atre-
lado ou “fórum paralelo” é o mais importante. De fato, o processo de 
criação de espaços institucionais para a sociedade civil começou com 
fóruns paralelos “intrusos” que exigiam acesso às reuniões inter-
governamentais fechadas (Pianta, 2001). Em segundo lugar, esses 
espaços são, por vezes, cruciais arenas de luta por políticas intergo-
vernamentais que têm implicações de amplo alcance para as políti-
cas locais e nacionais. Este é, por exemplo, o caso das negociações 
da OMC e do período anterior de reuniões promovidas pelo Banco 
Mundial sobre a reforma agrária de mercado. É dentro e em torno 
desses espaços que os MATs negociam com seus aliados e adversá-
rios internacionais. Em terceiro lugar, esses espaços podem ser contex-
tos fundamentais para a legitimação das campanhas dos MATs ou de 
suas filiadas nacionais, algumas das quais são marginalizadas ou per-
seguidas em seus países de origem. Assim, um grupo de camponeses 
cujos dirigentes recebem ameaças de morte, ou que enfrenta o desdém 
dos ministérios de Agricultura ou Comércio em seu país, ganha legiti-
midade política e alguma proteção quando é convidado ou tem acesso 
autorizado a um espaço institucional de âmbito internacional como 
o Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) da ONU. Final-
mente, na quarta perspectiva, esses espaços podem servir para iden-
tificar fontes de financiamento para atividades do movimento. Essas 
quatro grandes perspectivas se sobrepõem, é claro, e a relevância para 
cada MAT de uma ou outra agenda muda constantemente.

O Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA)

O CSA era um dos comitês fracos do sistema das Nações Uni-
das. Nada fez de muito interessante e ninguém, nem mesmo os 
MATs tinham grande interesse nele. Em 2006, no entanto, após a 
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Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvi-
mento Rural (Ciradr) patrocinada pela FAO, a Via, o CIP e seus alia-
dos pressionaram a FAO para colocar a reforma agrária entre suas 
prioridades de ação. Então, em 2008, os preços globais dos alimen-
tos dispararam, provocando revoltas em razão da fome em dezenas 
de países. Um frenesi da mídia internacional destacava a compra de 
terras como um fator determinante do aumento dos preços dos ali-
mentos. A situação gerou apelos por uma intervenção mais formal 
da ONU, além de contendas entre, de um lado, esforços das elites e 
corporações para reformular a governança global e, de outro, cam-
panhas da sociedade civil para reivindicar participação em institui-
ções-chave, particularmente o CSA. Foi nesse contexto que o CSA se 
tornou, repentinamente, uma instância política crucial, pelo menos 
para os MATs que atuam sobre recursos naturais, terra, água e silvi-
cultura. Respondendo às pressões articuladas pelas bases, em 2009, 
o CSA passou a conceder às organizações da sociedade civil (OSCs), 
espaço quase igual ao dos representantes governamentais, inclusive 
com direito a intervirem em plenária durante sessões do CSA e deli-
berações da comissão (embora ainda sem direito a voto). Contudo, o 
CSA criou, concomitantemente, um “Mecanismo do Setor Privado” 
que possibilitou uma plataforma para os interesses corporativos.

Ainda assim, a reforma do CSA constituiu um importante pro-
cesso de legitimação para muitas OSCs (McKeon, 2013; Brem-
-Wilson, 2015). Teve, também, um impacto significativo na própria 
FAO, com a abertura de outros órgãos de governança, como o 
Comitê de Pesca (COFI), à participação de movimentos transna-
cionais. No CSA, as OSCs e os MATs exigiram e asseguraram sua 
participação na negociação de acordos internacionais, especialmente 
ilustrada, em 2012, nas Diretrizes Voluntárias para a Governança 
Responsável da Posse da Terra, da Pesca e das Florestas (CFS, 2012; 
McKeon, 2013; Seufert, 2013). A Via, o CIP e vários outros MATs e 
seus aliados enviaram delegações a Roma e participaram ativamente 
das discussões, junto de representantes governamentais e interesses 
corporativos. Embora as Diretrizes Voluntárias, comumente referi-
das como “VGs” (Voluntary Guidelines), constituam direito flexível 
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não vinculante, os MATs mais radicais, buscando fazê-las avançar 
para normas cogentes ou vinculantes, rejeitam o termo “Voluntá-
rias” e referem-se a elas simplesmente como “Diretrizes da Posse” 
(TGs – Tenure Guidelines).

As diretrizes oferecem potencial cobertura institucional para as 
campanhas políticas locais, nacionais e internacionais dos MATs e 
seus membros – embora também o façam para corporações, como 
a Coca-Cola, que estão sob ataque em razão de apropriação de 
águas e de terras (Coca-Cola, 2013; Franco et al., 2013). Toda-
via, a implementação dessas diretrizes na prática e a forma como as 
OSCs podem usá-las, e com que resultados, dependerão do efetivo 
equilíbrio de poder entre os atores estatais e não estatais concorren-
tes, em contextos específicos. As agências bilaterais e multilaterais 
vêm prestando substancial apoio à implementação das diretrizes 
mundialmente. Na medida em que MATs rivais disputam recursos 
financeiros, valerá observar “quem recebe o que, como e quanto, e 
para que fim”. As Diretrizes da Posse provavelmente seguirão sendo 
fortemente contestadas, uma vez que interesses concorrentes dispu-
tam sua interpretação, implementação e aplicação, e que distintos 
atores invocam e debatem princípios de governança relevantes, como 
o “consentimento livre, prévio e esclarecido” (CLPE).1

O Fórum de Agricultores do IFAD

O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola 
(IFAD), agência especializada da ONU, possui uma agenda e um 
portfólio diversificado de projetos focados na redução da pobreza 
rural e na melhoria da segurança alimentar (não deve ser confundido 
com a IFAP, o MAT conservador). O IFAD desempenha um duplo 
papel de agência doadora e de financiamento, por um lado – geral-
mente apoiando projetos locais em esquemas de cofinanciamento 

 1 Sobre este tema, ver Borras; Franco; Wang (2013). Para uma discussão crítica 
sobre o FPIC, ver Franco (2014).
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com governos-membros ou bancos regionais de desenvolvimento – 
e, por outro lado, como promotora de políticas relacionadas a seus 
objetivos de redução da pobreza e à segurança alimentar. Sua ênfase 
em pobreza rural e nos seus papéis de agência financiadora e de pro-
motora de políticas fizeram do IFAD um importante interlocutor 
para os MATs.

O IFAD opera em uma escala muito menor do que a FAO, mas, 
ainda assim, possui programas bastante diversificados. Os docu-
mentos da agência destacam “seu papel catalisador de ‘incubadora’ 
do desenvolvimento e de experimentação de projetos inovadores 
junto aos pobres rurais” (IFAD, 2006b, p.7). Segundo o Plano Estra-
tégico 2002-2006, seu primeiro objetivo é “fortalecer a capacidade 
dos pobres rurais e suas organizações, inclusive sua capacidade de 
influenciar as instituições, políticas, leis e regulamentos relevantes 
para a redução da pobreza rural” (IFAD, 2005, p.8). Essa autoima-
gem institucional como “uma das agências multilaterais mais pro-
gressistas” (IFAD, 2005, p.12) – “flexível”, “solidária”, “inclusiva”, 
“pluralista” e “inovadora” estão entre os descritores encontrados em 
documentos do IFAD – contrasta acentuadamente com outras agên-
cias maiores da ONU e se traduz em um compromisso um tanto 
incomum de, pelo menos, ouvir as opiniões de camponeses e peque-
nos agricultores. O IFAD também fala de políticas redistributi-
vas politicamente difíceis, como reforma agrária, em um momento 
em que poucos governos desejam considerá-las. Juntamente com 
a FAO e o Programa Mundial de Alimentos, o IFAD faz parte do 
Secretariado do CSA e comprometeu-se a ser uma das agências de 
implementação das políticas desse comitê. No entanto, tem menos 
influência política do que outras instituições bilaterais e multilate-
rais maiores (Hopkins et al., 2006; Kay, 2006).

A cada dois anos, desde 2006, o IFAD organiza um Fórum de 
Agricultores paralelo à reunião do seu Conselho Diretor. A iniciativa 
do Fórum foi da rede Roppa da África Ocidental, em 2004. Outros 
MATs logo aderiram, incluindo Via, IFAP, WFF e o WFFP. Mais 
do que apenas uma reunião bianual, o Fórum tenta operar como um 
processo contínuo, desde as bases, começando por consultas em nível 
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nacional, seguidas de reuniões sub-regionais e regionais. Estas, por 
sua vez, destinam-se a fornecer insumos e a tornar-se um instru-
mento de prestação de contas do Conselho Diretor do IFAD sobre 
seu trabalho.

Os Fóruns de Agricultores exibem vários aspectos incomuns. 
Primeiramente, refletem um compromisso de ampliar a colabora-
ção e planificação do IFAD com as organizações de camponeses e 
agricultores. Isso representa uma mudança importante, pois a agên-
cia antes trabalhava quase exclusivamente com governos e outras 
instituições multilaterais. Em segundo lugar, os Fóruns têm alcan-
çado níveis de consenso sem precedentes – ainda que em nível mode-
rado – entre MATs de orientações radicalmente opostas, com a Via 
e a IFAP, por exemplo, emitindo declarações e recomendações con-
juntas ao lado de diversas outras organizações. Em terceiro lugar, os 
MATs mais destacados, como a Via, tiveram de compartilhar repre-
sentação nos órgãos de liderança do Fórum com movimentos meno-
res, mais novos e menos conhecidos, que representam outros grupos 
e tendências políticas. O Comitê Diretivo do Fórum de 2014 incluiu 
representantes da Via e da Roppa, mas também da Asian Farmers 
Association for Sustainable Rural Development (AFA, Associação 
de Agricultores Asiáticos para o Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel), a Coprofam, a Pan-African Farmers’ Organization (PAFO, 
Organização Pan-Africana de Agricultores),2 e os dois fóruns de 
pescadores, WFF e WFFP. Por fim, o IFAD incorporou plena-
mente a noção de “espaço institucional” em que as organizações da 
sociedade civil insistem e que analisamos anteriormente. De fato, o 

 2 A PAFO, fundada em 2010, reúne cinco grupos regionais de orientações sin-
gularmente diversas: a Roppa, a East African Farmers Federation (EAFF, 
Federação de Agricultores da África Oriental), a Regional Platform of Peasant 
Organizations of Central Africa (Propac, Plataforma Sub-Regional de Organi-
zações de Agricultores da África Central), o Maghreb Farmers Union (Umagri, 
Sindicato dos Agricultores do Magreb) e a Southern African Confederation of 
Agricultural Unions (Sacau, Confederação dos Sindicatos Agrícolas da África 
Austral). Esta última, uma aliada da IFAP e agora da WFO, representa grandes 
agricultores comerciais, enquanto a base da Roppa situa-se principalmente entre 
pequenos produtores. 
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IFAD fala até mesmo em “respeitar as organizações existentes e criar 
novos espaços sempre que necessário” (IFAD, 2008, p.2).

O Conselho de Direitos Humanos da ONU

O sonho de uma declaração ou convenção da ONU sobre os direi-
tos dos camponeses tomou forma na Indonésia, durante a turbulenta 
“era da reforma” que se seguiu à derrubada, em 1998, da ditadura 
de Suharto (que chegou ao poder em meados da década de 1960 e 
massacrou cerca de 500 mil camponeses e pessoas de etnia chinesa). 
A partir da década de 1990 e culminando em 2001, as organizações 
rurais da Indonésia elaboraram uma extensa declaração de direitos de 
camponeses específica para o país, que incluía artigos sobre direitos à 
terra e a recursos naturais, bem como sobre a liberdade de expressão 
e de associação (Bachriadi, 2010; Edelman, 2014; Edelman; James, 
2011; Lucas; Warren, 2003). As filiadas asiáticas da Via basearam-
-se no documento indonésio para elaborar uma declaração inter-
nacional sobre os direitos dos camponeses (Vía Campesina, 2002). 
Ainda em 2001, um encontro durante o Fórum Social Mundial, no 
Brasil, entre camponeses indonésios e ativistas da ONG Cetim, 
com sede em Genebra, levou a Via Campesina a ingressar em um 
novo espaço de governança internacional.3 Mais tarde naquele 
ano, com o apoio da Cetim, o líder indonésio da Via, Henry Sara-
gih, defendeu a criação de uma convenção de direitos dos campo-
neses, durante os debates sobre o “direito ao desenvolvimento” na 
Comissão de Direitos Humanos da ONU, antecessora do Conse-
lho de Direitos Humanos (Cetim; WFDY; Via Campesina, 2001). 
Depois disso, Saragih voltou a Genebra anualmente para fazer lobby 
na ONU, sempre acompanhado por ativistas da Via de outras regiões.

Por vários anos, o lobby surtiu pouco efeito. Em 2008, um ano 
depois de a ONU ter aprovado a Declaração dos Direitos dos Povos 

 3 Entrevista de Marc Edelman com Florian Rochat, Cetim, 7 de março de 2012, 
Genebra.
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Indígenas (Undrip) e à medida que se agravava a crise alimentar 
mundial, a Via – juntamente com ONGs e acadêmicos aliados – 
reformulou o texto de sua proposta de declaração dos direitos dos 
camponeses, tornando-a mais compatível com os instrumentos jurí-
dicos internacionais existentes (Via Campesina, 2009). O projeto 
ainda continha demandas radicais, particularmente com referência a 
sementes, mercados e ao que denominava “direito de rejeitar” inter-
venções externas nos “territórios” dos camponeses.

A partir de 2010, o processo avançou rapidamente no Conselho 
de Direitos Humanos. O Comitê Consultivo do Conselho, em res-
posta à crise alimentar em curso, apresentou um relatório prelimi-
nar sobre “a discriminação no contexto do direito à alimentação”, 
que incluía como apêndice o texto integral da declaração de direitos 
dos camponeses da Via Campesina. Em 2012, o Comitê Consultivo 
apresentou seu estudo final sobre o avanço dos direitos dos campo-
neses e de trabalhadores das áreas rurais, contendo um anexo com 
sua própria declaração sobre os direitos dos camponeses, um texto 
bastante similar ao projeto da Via Campesina (UNHRC Advisory 
Committee, 2012). Nesse mesmo ano, o Conselho autorizou a cria-
ção de um Grupo de Trabalho Aberto (OEWG) encarregado de 
finalizar o projeto de declaração. O OEWG realizou sessões em 2013 
e 2015, que foram marcadas pela polarização entre países do Norte 
e do Sul globais. Os Estados Unidos e os países da União Europeia 
opuseram-se à proposta por razões principalmente processuais e 
orçamentárias, enquanto muitos países em desenvolvimento a aco-
lheram com entusiasmo.

O equilíbrio de forças no Conselho de Direitos Humanos sugere 
que, em algum momento, os camponeses e outros trabalhadores 
rurais provavelmente terão uma Declaração da ONU que proteja 
seus direitos (a qual, em última instância, teria de ser aprovada na 
Assembleia Geral, em Nova York ). Tal documento, evidentemente, 
traria a necessária atenção para as violações de direitos humanos que 
ocorrem nas áreas rurais, mas várias questões imperiosas seguem 
sem resposta quanto à sua redação. O texto irá conservar as “pau-
tas críticas” dos movimentos camponeses: direitos à terra, água e 
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sementes, renda e meios de subsistência dignos, e soberania alimen-
tar? Os ativistas camponeses de tantas partes do mundo que contri-
buíram para os primeiros esboços continuarão a sentir-se “donos” 
da Declaração? Alguns MATs não associados à Via, especialmente a 
rede católica Fimarc, há muito vêm defendendo a Declaração em ses-
sões do Conselho. Mais recentemente, organizações transnacionais 
de trabalhadores rurais (IUF), de pescadores (WFFP) e de pastores 
nômades (Wamip) aderiram à coalizão da sociedade civil em apoio à 
Declaração. Incorporar esses grupos e conciliar suas demandas com 
aquelas dos camponeses pode ser desafiador, especialmente dadas 
as contradições entre trabalhadores rurais e os agricultores campo-
neses para quem trabalham e os conflitos em curso – especialmente 
na África – entre pastores nômades e agricultores sedentários. Final-
mente, uma Declaração facultativa, não vinculante, será um instru-
mento útil para a defesa dos direitos dos camponeses na prática? A 
experiência dos povos indígenas com a Undrip é alentadora nesse 
sentido, pois as normas internacionais já foram incorporadas a mui-
tos códigos jurídicos nacionais, proporcionando instrumentos efe-
tivos para defensores dos direitos humanos. Mas os oponentes da 
Declaração afirmam que a categoria “camponês” é muito mais hete-
rogênea do que a “indígena”, o que pode tornar complicada e alta-
mente controversa a identificação dos titulares de direitos. O mais 
relevante para nossa discussão neste livro é que, ao persistir tenaz-
mente na busca do reconhecimento dos direitos dos camponeses 
pela ONU, a Via e seus aliados tiveram que enfrentar instituições 
de governança internacional e governos nacionais de novas manei-
ras e expandir seus repertórios de ação. E essas formas de enfrenta-
mento são bem diversas daquelas que empregaram para ingressar e 
atuar dentro do CSA ou do IFAD ou, mesmo, para protestar con-
tra a OMC ou negociar sobre a Avaliação Internacional de Ciência 
e Tecnologia Agrícola para o Desenvolvimento, uma análise condu-
zida por várias organizações multilaterais que – talvez surpreenden-
temente – culminou em um relatório altamente crítico da agricultura 
industrial e de apoio à agroecologia (IAASTD, 2009; Scoones 2009).
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Aliados

Algumas instituições intergovernamentais, ou pelo menos alguns 
indivíduos e grupos dentro delas, tornaram-se importantes aliados 
dos MATs e dos movimentos nacionais a eles filiados. Elas podem 
prover os tão necessários recursos logísticos e ampliar o alcance polí-
tico dos movimentos agrários para além das fronteiras nacionais ou 
regionais. Mas o conceito de aliança pode diferir radicalmente de um 
MAT para outro, dependendo de fatores ideológicos e outros. A Via 
e o CIP não têm muitos aliados no âmbito das instituições intergover-
namentais. Há, no entanto, um pequeno número de pessoas influen-
tes em algumas instituições intergovernamentais que, por diversas 
razões, defendem os direitos da Via e do CIP de serem representados 
em espaços institucionais internacionais ou que até mesmo ajudam 
a promover os objetivos dessas organizações. Por exemplo, vários 
atores importantes na sede da FAO em Roma, especialmente os res-
ponsáveis por parcerias com os movimentos agrários e por posse de 
recursos, têm sido aliados relativamente estáveis de ambos os MATs. 
Essa aliança iniciou em meados dos anos 1990, com a preparação da 
Cúpula Mundial da Alimentação, de 1996, e continuou durante as 
complicadas negociações com a OMC, no processo de reforma agrá-
ria da Ciradr e, mais recentemente, no CSA, conforme discutido 
acima. A FAO era e continua a ser o mais importante espaço institu-
cional e aliado da Via e do CIP. Em 2013, esse relacionamento con-
solidou-se, quando o acadêmico brasileiro José Graziano da Silva se 
tornou diretor-geral da FAO e formalizou a aliança em uma declara-
ção conjunta com a Via.4 Ele declarou:

Essa troca é importante porque a FAO se alia a um movimento 
que representa mais de 200 milhões de agricultores ao redor do 
mundo, unindo forças com uma rede que tenta inovar em muitas 
frentes para estender a todos o direito ao alimento. Como afirmo 

 4 No entanto, na mesma época, a FAO formalizou alianças semelhantes com orga-
nizações menos radicais, como a Oxfam e a ActionAid. 
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sempre, ao trabalhar juntos não é necessário concordar em tudo, mas 
sim ter o mesmo objetivo, e estamos convencidos de que os pequenos 
agricultores são parte da solução para a fome.

A coordenadora geral da Via, Elizabeth Mpofu, respondeu:

Esta foi uma longa jornada e estamos muito felizes por estar-
mos aqui hoje. A Via Campesina defende a soberania alimentar e a 
pequena agricultura agroecológica, e penso que a colaboração ini-
ciada hoje vai mudar muitas coisas [...] A FAO apoiará a participação 
efetiva da Via Campesina nos processos políticos em diferentes níveis 
e promoverá o diálogo para a criação de iniciativas locais sustentáveis, 
projetos e intervenções emergenciais. Esta parceria funda-se na par-
tilha de conhecimentos, no diálogo, no desenvolvimento de políticas 
e na cooperação em atividades normativas.5 Também irá discutir 
várias questões de interesse mútuo, inclusive aquelas relacionadas a 
terra, sementes e práticas agroecológicas dos pequenos agricultores. 
(FAO, 2014)

Aliados importantes da Via também estão presentes em outras 
instituições intergovernamentais. No Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU, a organização tem conseguido contar com o apoio de 
vários Estados-membros solidários, como Bolívia, Equador, Cuba, 
Venezuela e África do Sul. Os dois primeiros relatores especiais 
sobre o direito à alimentação – nomeados como parte dos “procedi-
mentos especiais” do Conselho para peritos independentes – foram 
Jean Ziegler (2000-2008) e Olivier de Schutter (2008-2014). Zie-
gler fez parte do Comitê Consultivo do Conselho após seu man-
dato como Relator Especial e teve um papel decisivo na condução da 

 5 “Atividades normativas” referem-se à elaboração de normas ou leis internacio-
nais. Olivier de Schutter observou que “o que vemos com o CSA é a emergência 
de uma nova variedade de governança global, na qual (as organizações da socie-
dade civil) são coautoras do direito internacional juntamente com governos e 
agências internacionais” (Wijeratna, 2012, p.5).
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Declaração da Via sobre os Direitos dos Camponeses de uma pro-
posta de movimento social para um apêndice em um documento 
oficial da ONU. De Schutter, do mesmo modo, tem sido um franco 
defensor da Via – dialoga amiúde com seus ativistas e tem redigido 
inúmeros relatórios sobre temas como agroecologia, biocombustí-
veis, equidade de gênero e aquisições de terras em larga escala, os 
quais estão em consonância com as posições da organização.

Os movimentos camponeses, de pequenos agricultores e de 
sem-terra começaram a forjar uma aliança também com o Vaticano – 
uma virada surpreendente, em vista dos laços históricos da hierar-
quia católica com as elites rurais conservadoras na Itália, Espanha, 
América Latina e outros países. Em 2013, a Pontifícia Academia 
das Ciências Sociais, juntamente com o recém-nomeado papa Fran-
cisco (Jorge Mario Bergoglio), patrocinou um seminário sobre “A 
emergência das pessoas socialmente excluídas”, que contou com 
a presença do ativista brasileiro do MST, João Pedro Stédile, e do 
argentino Juan Grabois, líder de uma organização de trabalhadores 
“socialmente excluídos” como catadores e trabalhadores em fábri-
cas “recuperadas” abandonadas por seus proprietários após a crise 
econômica de 2001 (Oliveira, 2013). Um ano depois, o Vaticano 
organizou um “Encontro Mundial dos Movimentos Populares”, 
com duração de três dias, reunindo várias dezenas de movimentos 
camponeses, de pequenos agricultores e de sem-terra, muitos deles 
membros da Via e da Roppa, bem como sindicatos, ONGs progres-
sistas e organizações de pescadores, habitantes de favelas e indí-
genas. Poucas organizações participantes eram católicas, embora 
muitas viessem de países historicamente católicos. De fato, os mais 
de cem convidados incluíram a KRRS, da Índia, organização hindu, 
e a anarcossindicalista Industrial Workers of the World (IWW, Tra-
balhadores Industriais do Mundo), bem como organizações cam-
ponesas de Turquia, Bulgária, Senegal, América Central, Coreia, 
Palestina e muitos outros países (León, 2014). Embora o objetivo 
explícito do encontro fosse fortalecer a articulação entre as organiza-
ções populares e a Igreja, é evidente também que tanto os movimen-
tos sociais como o papa Francisco – cuja retórica em favor dos pobres 
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era vista com desconfiança pelos conservadores na hierarquia – ele-
varam sua legitimidade com o encontro.

Os MATs de agricultores de larga escala, como IFAP e WFO, 
encontram aliados muito diferentes em outras instâncias. Os aliados 
dessas organizações incluem o Banco Mundial, a OMC e o IFAD. 
A Coalizão Internacional para o Acesso à Terra (ILC), que reúne 
instituições financeiras internacionais, ONGs e grupos de pesquisa 
e promoção de direitos, muitos dos quais têm uma forte orientação 
pró-mercado, como o World Wildlife Fund (WWF), tem sido for-
temente identificada com o IFAD e o Banco Mundial, e obtém apoio 
significativo deste último e da Comissão Europeia. Uma forma de 
entender a política de determinados MATs é observar quais institui-
ções intergovernamentais são suas aliadas – ou adversárias.

Alvos e adversários

Para alguns MATs, determinadas instituições intergovernamen-
tais constituem alvos e adversários que devem ser apontados e cen-
surados publicamente por suas políticas contrárias aos interesses das 
classes trabalhadoras rurais. Para outros MATs, as mesmas insti-
tuições podem ser aliadas e fontes de apoio. A IFAP e a WFO, por 
exemplo, têm mantido boas relações com a OMC, que é a bête noire 
da Via e dos movimentos que a integram. Para a Via, o principal pro-
blema reside no neoliberalismo e nas instituições que o defendem, 
como o Banco Mundial e o FMI. Isso explica a postura de confronto 
em relação à OMC sobre questões de comércio internacional e, com 
o Banco Mundial, em questões de reforma agrária.

Embora a Via adote uma postura de confrontação, de “exposi-
ção e oposição” contra o Banco Mundial, a organização participou, 
pelo menos uma vez (em 1999), de um fórum organizado pelo banco 
(Via Campesina, 1999) e alguns outros grupos, que incluem organi-
zações filiadas à Via, ensaiaram uma cobrança de prestação de con-
tas por parte do banco (Fox; Brown, 1998; Scholte, 2002). O Fórum 
Nacional pela Reforma Agrária, do Brasil, por exemplo, uma ampla 
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coalizão de movimentos sociais rurais, por duas vezes requereu ao 
Comitê de Inspeção do Banco Mundial que investigasse a experiên-
cia de reforma agrária de mercado conduzida no país (Fox, 2003). 
Embora a petição tenha sido recusada em ambas as ocasiões, por 
razões técnicas, os movimentos brasileiros puderam transmitir uma 
mensagem persuasiva sobre a necessidade de transparência e de 
prestação de contas por parte de instituições internacionais podero-
sas (ibid., p.xi).

Vale ressaltar que as grandes instituições intergovernamentais 
globais com as quais a Via dialoga – como a FAO e o IFAD – cons-
tituem, elas mesmas, arenas de disputa formadas por atores hete-
rogêneos. Além disso, há tensão permanente entre as diferentes 
instituições internacionais. Aliados dos movimentos sociais den-
tro dessas instituições, às vezes, colocam-se em situações politica-
mente difíceis por defendê-los. No entanto, paralelamente, essas 
tensões e divisões dentro e entre instituições intergovernamentais 
também propiciam pontos de acesso e oportunidades políticas para 
MATs radicais, permitindo-lhes forjar alianças com alguns atores 
dentro delas. Como afirmou anonimamente um técnico da FAO em 
uma entrevista em 2005 (anos antes da parceria FAO-Via de 2013, 
supracitada):

A Via Campesina é vista na FAO como uma instituição impor-
tante e bem organizada, que atua veementemente em favor da 
reforma agrária [...] No entanto, deve-se dizer também que há seto-
res da FAO que simplesmente preferem ignorá-la em razão de seu 
“forte” papel de advocacy. Contudo, se pensarmos uma “parceria” 
da Via Campesina com a FAO, com objetivos comuns aceitáveis, 
resta ainda um bom espaço de manobra e de trabalho conjunto [...]. 
Francamente, a impressão é que a Via Campesina, mais do que um 
lobby em favor da reforma agrária, tem feito lobby contra o Banco 
Mundial [...] [M]as, por razões institucionais, dificilmente pode-
mos criticar uma agência irmã, e quanto mais forte a crítica [da Via 
Campesina contra o Banco Mundial], menos opções nos restam para 
manobrar. (Rosset; Martínez-Torres, 2005, Appendix, p.5)

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   164Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   164 03/08/2021   19:43:1703/08/2021   19:43:17



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  165

Rupturas e divisões e as relações dos MATs com 
instituições intergovernamentais

Técnicos e acadêmicos da área de desenvolvimento com frequên-
cia supõem que, se as reformas não avançam com rapidez, é devido 
à falta de “coerência” entre burocratas dentro de uma agência ou 
entre agências. Sem dúvida, há algo de verdade nisso. Mas rupturas 
e divisões entre formuladores de políticas e instituições podem tam-
bém permitir a consolidação de alianças e a emergência de reformas. 
Quando instituições intergovernamentais fortes alcançam um con-
senso, este, em geral, é conservador. Mas, quando faltam consenso e 
“coerência”, as instituições tendem a ser mais permeáveis.

Os MATs radicais empregam um repertório complexo de ações 
para tirar proveito dessas divisões, “apontando e censurando” para 
isolar adversários e estabelecendo colaboração crítica com aliados 
para reforçar mutuamente os benefícios. Ao lidar com instituições 
intergovernamentais, a Via e o CIP têm combinado habilmente as 
ações militantes de “exposição e oposição” com negociações e táti-
cas de colaboração crítica. A colaboração crítica tende a funcionar 
melhor quando combinada com pressão e mobilização externa. A Via 
afirma que, “para criar um impacto significativo, devemos [...] rea-
lizar nossas ações e mobilizações coordenadas em nível global [...]. 
A mobilização ainda é nossa principal estratégia” (Via Campesina, 
2004, p.48). O CIP e a APC também atribuem um papel central à 
mobilização em seus repertórios de protesto, enquanto os MATs de 
grandes agricultores, como a IFAP, a WFO e a ILC, preferem for-
mar parcerias com instituições intergovernamentais e colaborar a 
partir de “dentro”. Os modos contrastantes com que MATs radi-
cais (por exemplo, Via e CIP) e MATs de grandes agricultores (por 
exemplo, IFAP, WFO e ILC) interagem com instituições intergo-
vernamentais não se resumem a guerras por território institucional, 
mas sim estão relacionados às distintas classes e perspectivas ideoló-
gicas de suas bases.
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A força das estratégias de “colaboração com pressão” dos MATs 
pode ser ilustrada comparando-se campanhas que empregaram essa 
abordagem com outras que trabalharam apenas “dentro” de insti-
tuições intergovernamentais. Na maioria das vezes, a Via empregou 
estratégias e táticas “dentro-fora” para assegurar concessões de ins-
tituições intergovernamentais. Enquanto dialoga “dentro” dos espa-
ços dessas instituições, insiste em manter a autonomia para poder 
exercer pressão de “fora” e realizar mobilizações. Essa dupla abor-
dagem pode resultar em concessões mais significativas do que 
trabalhando apenas de “dentro” ou de “fora”. Na Conferência 
Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural 
(Ciradr), patrocinada pela FAO e realizada no Brasil, em 2006, 
o CIP, a Via e seus apoiadores brasileiros organizaram um fórum 
paralelo, “Terra, Território e Dignidade”, na área externa ao local 
da Conferência, enquanto no interior pressionavam por uma pre-
sença mais permanente da sociedade civil na FAO e por profun-
das reformas agrária, pesqueira, de terras para pecuária e florestal, 
em favor dos pobres. O reconhecimento de muitas das demandas 
do CIP e da Via no relatório final da Ciradr e o ímpeto criado para 
institucionalizar a participação da sociedade civil na FAO sugeriam 
que a abordagem “dentro-fora” teve êxito, pelo menos moderado 
(Icarrd, 2006).

Quando as reformas de 2009 no Comitê de Segurança Alimen-
tar Mundial (CSA) da ONU abriram espaço para uma participação 
mais ampla da sociedade civil, o CIP, a Via e outros movimen-
tos optaram por não exercer pressão de fora, e sim atuar dentro do 
escopo do novo “Mecanismo da Sociedade Civil” do CSA. Embora 
a aprovação pelo CSA das Diretrizes da Posse (discutidas anterior-
mente) constituísse uma vitória para os movimentos agrários, seus 
subsequentes “princípios de investimento agrícola responsável” (rai), 
destinados a regular a apropriação de terras, foram considerados, de 
modo geral, fracos e decepcionantes – em boa medida, pela influên-
cia do agronegócio e de outros atores corporativos representados no 
Mecanismo de Setor Privado do CSA. Tanto o Mecanismo da Socie-
dade Civil como o Mecanismo do Setor Privado foram considerados 
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stakeholders (partes interessadas), mas, na ausência de uma pressão 
sustentada externa, os do setor privado tiveram mais êxito do que os 
da sociedade civil em refletir seus pontos de vista nos princípios rai.

Conclusão

O espaço institucional não é um jogo de soma zero, mas sim um 
processo de soma positiva. O fato de mais atores da sociedade civil 
ganharem espaço nas instituições intergovernamentais facilita a 
entrada de novos grupos e expande, amplia e democratiza os proces-
sos globais de formulação de políticas. Mas o terreno da formulação 
de políticas de desenvolvimento internacional não é politicamente 
neutro. É ocupado e moldado por atores com interesses conflitan-
tes, baseados, entre outras coisas, em agendas nacionais, de classe, 
profissionais, ideológicas, setoriais e corporativas. Com a entrada 
da Via e do CIP, em particular, esses espaços institucionais também 
se tornaram locais de encontro para os movimentos constituintes 
dos MATs e para os setores agrários e não agrários da sociedade civil. 
As tensões inerentes a esses espaços estão, em grande parte, funda-
das nas origens de classe, nas bases sociais, nas ideologias, na política 
e na composição institucional dos vários MATs e redes. Os atores que 
interagem nessas arenas o fazem com distintos graus de poder polí-
tico, especialmente em contextos em que os interesses do setor pri-
vado dispõem de espaço igual ao da sociedade civil ou até mesmo 
são considerados parte da sociedade civil. O grande desafio para 
os movimentos sociais está em conciliar a participação no interior 
desses espaços, mantendo autonomia suficiente para exercer pres-
são de fora. 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   167Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   167 03/08/2021   19:43:1703/08/2021   19:43:17



Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   168Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   168 03/08/2021   19:43:1703/08/2021   19:43:17



DESAFIOS

Os movimentos agrários transnacionais que emergiram nos anos 
1980 e se consolidaram nos 1990 alcançaram avanços consideráveis. 
Nos capítulos anteriores, analisamos vários de seus êxitos e impac-
tos. Os MATs, especialmente, estabeleceram vínculos entre orga-
nizações de alguns dos setores mais marginalizados e oprimidos de 
pobres rurais nas diversas regiões do mundo, ultrapassando frontei-
ras de Estado-nação, língua, raça, etnia, religião, geração e gênero. 
Construíram alianças interclasses e intersetoriais em torno de inte-
resses comuns. Conforme apontamos nos capítulos 3 e 4, organiza-
ções como a Via Campesina e o Comitê Internacional de Planificação 
para a Soberania Alimentar (CIP) estão hoje entre os maiores movi-
mentos sociais transnacionais.

Os MATs radicais forjaram espaços em instituições de gover-
nança internacional que costumavam ser surdas às vozes de cam-
poneses e de pequenos agricultores. No Capítulo 6, examinamos a 
presença dos MATs no Comitê de Segurança Alimentar Mundial da 
ONU (CSA), no Fórum de Agricultores do IFAD e no Conselho de 
Direitos Humanos da ONU. Esses movimentos têm também con-
frontado reiteradamente outras instituições – especialmente o Banco 
Mundial e a OMC – consideradas inerentemente não democráti-
cas, inflexíveis e nocivas aos interesses dos camponeses. Os MATs 
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conseguiram devolver o tema da reforma agrária à pauta do desen-
volvimento internacional, a partir dos anos 1990, e revitalizar os 
programas de distribuição de terras em diversas partes do mundo. 
Mobilizaram-se contra as corporações que promoviam culturas 
geneticamente modificadas e deram o sinal de alarme sobre a apro-
priação de terras e águas que ocorre em várias regiões do mundo. Os 
MATs contribuíram fortemente para disseminar modelos agroeco-
lógicos de produção e para criar novos modelos de educação popu-
lar, fossem esses projetos de extensão horizontais, de agricultor para 
agricultor, ou universidades camponesas (ver Capítulo 4). Aprende-
ram e ensinaram como selecionar, propagar, conservar e distribuir 
as sementes de que necessitavam para sua produção. Esses processos 
fortaleceram um extenso e crescente corpo de ativistas qualificados, 
muitos deles cosmopolitas, imbuídos da “mística” das práticas cole-
tivas. Para os movimentos nacionais e subnacionais, muitas vezes, a 
filiação a um MAT ajudou a consolidar sua organização e – em luga-
res onde as violações de direitos humanos eram rotineiras e as lutas 
dos camponeses criminalizadas – a proteger da repressão seus líderes 
e apoiadores. Os MATs têm sensibilizado marcadamente os movi-
mentos sociais não rurais para os desdobramentos dos problemas 
agrários no que tange à justiça alimentar, à equidade de gênero, aos 
direitos humanos, à justiça climática e ao meio ambiente.

Essas conquistas notáveis não devem, no entanto, impedir-nos de 
identificar alguns dos tremendos e concretos obstáculos, muitos dos 
quais já mencionamos neste livro. Aqui traremos apenas uma sín-
tese desses desafios. Muitos deles dizem respeito ao equilíbrio deli-
cado entre as ações políticas “dentro” e “fora” de instituições-chave 
e, de modo mais geral, entre a mobilização e a política convencional 
(ver Capítulo 6).

Os movimentos sociais exitosos, em particular, mas não ape-
nas em sistemas políticos liberal-democráticos, às vezes desmobi-
lizam-se quando acreditam que suas demandas podem ser satisfeitas 
através de sua incorporação em partidos políticos. As mobilizações 
por terras são exemplos típicos. Em alguns casos, líderes campo-
neses têm atuado como parlamentares, embora simultaneamente 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   170Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   170 03/08/2021   19:43:1703/08/2021   19:43:17



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  171

permanecendo na direção de organizações de base. Algumas des-
sas situações são observadas em lugares onde regime autoritários 
mantêm uma fachada de democracia formal (Honduras, por exem-
plo). Isso não tem produzido desmobilização e pode, às vezes, gerar 
sinergias positivas, mas suscita, inevitavelmente, a questão de como 
equilibrar diferentes formas de luta: dedicar recursos políticos à 
construção e manutenção de movimentos sociais ou trabalhar den-
tro do governo? Como relacionar-se com aliados dentro do Estado 
enquanto ainda representante das bases do movimento? As alian-
ças Estado-movimento nunca estão isentas de conflito. Mesmo 
quando os governos alegam ser dos e para os movimentos sociais, 
como na Bolívia de Evo Morales, com frequência estabelecem 
relações antagônicas com organizações camponesas, indígenas e 
ambientalistas progressistas.

Os estreitos vínculos dos MATs com ONGs aliadas colocam 
problemas parecidos. Apontamos, na Introdução e no Capítulo 6, 
que a linha divisória entre movimentos sociais, incluindo os MATs, 
e as ONGs são, às vezes, mais difusas do que estão dispostos a reco-
nhecer aqueles em cada lado da divisa. Rótulos comumente utiliza-
dos, como “sociedade civil” ou “stakeholders”, acentuam essa mescla 
analítica. Os MATs radicais, como a Via, têm defendido com insis-
tência sua autonomia em relação às ONGs e seu direito de falar e de 
não serem representados por outros. Mas vários dos principais ati-
vistas da Via são oriundos não tanto da agricultura, e sim do setor 
radical de ONGs, e algumas organizações filiadas ainda são repre-
sentadas por intelectuais ativistas com longas trajetórias no “terceiro 
setor” e cujos vínculos com a agricultura são tênues ou muito recen-
tes. A “burocratização” afeta não apenas o complexo de cooperação 
internacional, mas também os movimentos sociais, e ocasionalmente 
tem contribuído para o desaparecimento de MATs, como ocorreu 
na América Central com a Asocode (ver Capítulo 5). Em última ins-
tância, contudo, os movimentos sociais precisam de aliados não esta-
tais para ampliar o alcance de sua ação política e das mobilizações e, 
na ausência de partidos políticos na vida política dos movimentos 
sociais agrários contemporâneos, algumas ONGs têm cumprido esse 
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objetivo. Essa relação foi, e será sempre, marcada não só pela siner-
gia, como também por tensões.

Estreitamente ligada à – politicamente necessária, mas contes-
tada – relação entre os movimentos populares e as ONGs, está a 
questão do financiamento. Acadêmicos e ativistas dos MATs têm 
se mostrado geralmente relutantes em responder à delicada ques-
tão de quem está pagando por todos os seminários internacionais, 
mobilizações e outras atividades do movimento social. Menciona-
mos, antes, casos de dissolução de MATs provocada tanto por sub-
financiamento (IFAP) quanto por excesso de recursos (Asocode). 
Essas experiências devem trazer lições, entre as quais, as de identifi-
car um equilíbrio entre necessidades, objetivos, capacidade organi-
zacional e fundos externos, e de diversificar as fontes, contando com 
diversos doadores, de modo a ser menos vulnerável a reduções súbi-
tas da ajuda externa. Também apontamos as iminentes alterações 
no aparato de cooperação europeia, que anunciam possíveis proble-
mas de financiamento para os MATs. À medida que os doadores 
migram de um tipo de apoio institucional de manutenção das opera-
ções para subsídios e propostas baseados em projetos, os MATs e as 
organizações que deles fazem parte terão que modificar suas práticas 
organizacionais internas e, possivelmente, reduzir algumas ativida-
des internacionais explicitamente políticas e mobilizações de massa.

As análises dos movimentos sociais transnacionais, às vezes, 
sofrem de uma teleologia implícita: transnacional é mais potente do 
que nacional e, uma vez que os movimentos transcendam a escala 
nacional, não há volta. O registro histórico sugere que essa preno-
ção unidirecional é indefensável. Organizações nacionais, às vezes, 
deixam MATs, ou são convidadas ou pressionadas a sair; outras 
permanecem dentro de MATs, mas são deliberadamente marginali-
zadas. Há várias razões para isso. No caso da Via, essas têm incluído 
incompatibilidade ideológica (UNAG, na Nicarágua, e Solidarnosc, 
na Polônia), a necessidade de se concentrar na ação nacional em lugar 
da transnacional (Upanacional, Costa Rica), ou por divisões inter-
nas (Cococh, Honduras). O desafio de manter coalizões, às vezes 
frágeis, está sempre presente, mesmo quando as organizações não 
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se separam. Ele é inerente ao caráter inter- e multiclasse da maioria 
dos MATs e ao uso de categorias identitárias inclusivas (por exem-
plo, “gente da terra”) que podem reunir setores díspares, ao mesmo 
tempo que encobrem as diferenças e contradições entre eles. Está 
ligado, também, com o fenômeno das guardiãs, discutido nos capí-
tulos 2 e 4, em que as primeiras filiadas dos MATs impedem a par-
ticipação de outras organizações em suas regiões. A presença de 
organizações fracas ou “fictícias” nos MATs pode levar os partici-
pantes da coalizão a superestimarem sua força total, além de colo-
car em risco a credibilidade do movimento diante dos interlocutores 
políticos e ao público. As imensas áreas sem presença dos MATs – 
China, Rússia, África do Norte – constituem um limite adicional. 
Restrições ao financiamento externo de ONGs e movimentos sociais 
em um número crescente de países são mais um obstáculo às possi-
bilidades dos MATs.

Há uma enorme distância – geográfica, cultural e linguística – 
entre os espaços internacionais em que os MATs se mobilizam ou 
tentam atuar “dentro” e as zonas rurais onde vivem as bases sociais 
das organizações que os compõem. Reduzir a distância entre as 
demandas e a visão dos MATs e as práticas daqueles que eles repre-
sentam é uma luta contínua. A Via e seus aliados demandam “sobera-
nia alimentar”, mesmo quando suas bases no campo, em Honduras, 
consideram a “segurança alimentar” um conceito mais favorável. 
Os MATs e movimentos nacionais denunciam OGMs, enquanto 
alguns membros da base plantam algodão Bt, na Índia, ou soja trans-
gênica, no Sul do Brasil (ver Capítulo 4). Em algumas regiões, como 
o Sudeste Asiático, as divisões linguísticas impõem um desafio obje-
tivo à construção de MATs regionais fortes. Os movimentos nacio-
nais e locais devem manter seus membros informados, interessados 
e comprometidos com os MATs de que participam. Precisam alter-
nar lideranças dentro e fora dessas zonas e formar novas gerações 
de ativistas. As dificuldades de administrar uma pequena unidade 
agrícola e participar de atividades internacionais frequentes fazem 
parecer trivial a exigência de perfil multitarefas que afeta muitos pro-
fissionais urbanos.

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   173Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   173 03/08/2021   19:43:1703/08/2021   19:43:17



174  MARC EDELMAN E SATURNINO M. BORRAS JR.

Mudanças nos padrões demográficos e na estrutura agrária 
impactam profundamente os contextos em que operam os MATs. 
Rápida urbanização, envelhecimento das populações rurais, dificul-
dades de acesso à terra enfrentadas pelos jovens e perda de peque-
nas propriedades (Grain, 2014) são todos fatores que podem minar 
o ativismo agrário. Alterações ambientais decorrentes das mudan-
ças climáticas aumentam a vulnerabilidade e diminuem a resiliência, 
apesar de os MATs como a Via louvarem a agricultura camponesa 
como um meio crucial para “resfriar a Terra” (Via Campesina, 2009). 
Crescimento econômico rápido, como no Brasil, no início da década 
de 2000, reduz o apelo do agrarianismo militante, uma vez que par-
ticipantes da ocupação de terras obtêm serviços governamentais para 
os assentamentos existentes (Fabrini, 2015) ou encontram empregos 
confortáveis nas cidades, em lugar de acampar sob lonas em proprie-
dades ocupadas. Guerras civis, violência de gangues e crises econô-
micas – na América Central, Colômbia, Síria, Filipinas ou África 
subsaariana – podem levar os camponeses a buscarem uma “saída” 
através da migração em massa, em vez do protesto e da luta em suas 
terras ancestrais.

MATs como a Via e o CIP para a Soberania Alimentar, que ado-
tam posturas radicais em temas cruciais como anticapitalismo e pro-
põem alternativas coerentes como “soberania alimentar”, não são 
necessariamente os movimentos sociais mais populares politica-
mente, no que concerne a outros atores estatais e não estatais. São, 
também, as coalizões entre movimentos sociais mais parcamente 
financiadas. As redes internacionais de tendência política centrista 
e ideologicamente conservadoras seguem monopolizando vastos 
recursos, que lhes permitem disseminar sua ideia de soluções “em 
que todos ganham” para os problemas globais, via parceria com o 
Banco Mundial e a OMC. Como os MATs radicais poderiam repo-
sicionar-se politicamente, ajudar a forjar alianças estratégicas globais 
mais amplas e obter apoio logístico mais amplo, mantendo-se com-
prometidos e firmemente atrelados a seus princípios fundamentais 
de radicalismo, são provavelmente alguns dos desafios mais difíceis 
enfrentados pela Via e pelo CIP.
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Finalmente, a força e os recursos do poder corporativo e do modelo 
associado de agricultura industrial, com o apoio de suas instituições 
de governança internacional, são, no mínimo, intimidadores. O cho-
que entre dois modelos, como o denominam alguns apoia dores da Via 
(Martinez-Torres; Rosset, 2010) – monoculturas gigantes intensivas 
em químicos e geneticamente uniformes versus produção agroecoló-
gica de pequena escala e diversificada –, é altamente desigual. Evi-
dentemente, nem todos os camponeses são agentes ambientais, mas 
muitos o são, e estes enfrentam contínuas ameaças de diversos setores 
do sistema agrícola industrial – contaminação dos germoplasmas de 
cultivos, do solo e da água, expulsão da terra, subordinação através 
de agricultura contratual, pressões de credores e intermediários, e 
criminalização de seus movimentos, entre outros. Como se isso fosse 
pouco, até mesmo os especialistas convencionais vêm, cada vez mais, 
admitindo que o modelo industrial é insustentável em longo prazo 
(IAASTD, 2009) e que a indústria de alimentos está matando seus 
próprios consumidores, a um custo tremendo para a sociedade e para 
o meio ambiente (Bittman, 2014). É precisamente a gravidade dessas 
crises iminentes e dessas contradições, bem como a força e a habi-
lidade de organizações que afirmam representar quase metade da 
humanidade, que irão, provavelmente, conferir maior proeminência 
às soluções dos MATs para a agenda de desenvolvimento mundial e 
de justiça social.
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América Central 7, 25, 31, 39, 49-50, 

64, 98, 107, 109, 112, 129-30, 139-
40, 162, 171, 174

América do Norte 26, 47, 60-1, 70n, 
79, 111, 123

América Latina XVn, XVII, 37, 43-
4, 46, 52-3, 60-3, 66, 69, 98, 105, 
109-10, 126, 139, 162

Amigos da Terra 137
Anach. Ver Associação Nacional dos 

Camponeses de Honduras
anarquistas 49, 72-3
Angola 120
ANPF. Ver Federação dos Campone-

ses do Nepal
APC. Ver Coalizão Camponesa Asiática

apropriação de terras 8, 37, 82, 92, 94, 
154, 166, 170

Argélia 54, 141
Argentina 85, 109
arroz 42-3, 56-7
Ásia 31, 37, 43-4, 60-3, 66, 70, 74, 

98, 121
Asocode. Ver Associação Centro-

-Americana de Organizações 
Camponesas para Cooperação e 
Desenvolvimento

Associação Africana de Agricultores 
da África do Sul (African Farmers 
Association of South Africa – Afa-
sa) 84-5

Associação Centro-Americana de 
Organizações Camponesas para 
Cooperação e Desenvolvimento 
(Asociación Centroamericana de 
Organizaciones Campesinas pa-
ra la Cooperación y ela Desarrollo 
– Asocode) 9-10n, 39, 64, 129-
30, 171-2

Associação das Mulheres Rurais do 
Mundo (Associated Country Wo-
men of the World – ACWW) 27-8

Associação de Agricultores Asiáticos 
para o Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Asian Farmers Asso-
ciation for Sustainable Rural De-
velopment – AFA) 156

Associação de Agricultores do Estado 
de Karnataka (Karnataka Rajya 
Raitha Sangha – KRRS) 63-4, 66, 
73-4, 98, 112, 133, 162

Associação de Trabalhadores do Cam-
po (Asociación de Trabajadores 
del Campo – ATC) 65

Associação Nacional dos Campo-
neses de Honduras (Asociación 
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Nacional de Campesinos de Hon-
duras – Anach) 62n

ATC. Ver Associação de Trabalhado-
res do Campo

Ativistas além-fronteiras (Activists 
Beyond Borders) 150

Áustria 29-30, 138-9
Avaliação Internacional de Saberes, Ci-

ência e Tecnologia Agrícola para o 
Desenvolvimento (International 
Assessment of Agricultural Kno-
wledge, Science and Technology for 
Development – IAASTD) 159, 175

Babels 50n
Banco Mundial (BM) XXII, 40-2, 47, 

49, 59, 61-2, 75, 81, 90-1, 93-4, 
102, 148, 152, 163-4, 169, 174

Bangladesh 73, 141
Barker, Colin 12
Bélgica 36, 68, 79, 128-9, 138-9
Bello, Walden 126
biocombustíveis 8, 81-2, 92, 162
biodiversidade 1-2, 43, 84, 86, 95
BKF. Ver Federação de Camponeses 

de Bangladesh
BKU. Ver União dos Agricultores In-

dianos
Bolívia 44, 46, 141, 161, 171

revolução 44
Bové, José 107
Boyer, Jefferson 25, 112
Brasil XVI-XVII, XXIII, 7, 49-50, 60-

2, 66, 68, 75, 95, 98, 105, 107, 114-
5, 145, 147, 157, 163-4, 166, 173-4

Braudel, Fernand 52
Bukharin, Nikolai 32
Bulgária 29-30, 162
Burkina Faso 40
câmaras de commodities 36, 41-2, 46, 

59, 81

Camboja 46, 141
Campanha Global pela Reforma 

Agrária (CGRA) 61-2, 127
Campanha Global pelo Fim da Vio-

lência contra as Mulheres 69
Campanha Jubileu 2000 49
campesinistas 52-3
camponeses

como protagonistas históricos 6, 
11, 26, 54

contemporâneos 11-2
definição 6, 56-7, 116-7, 159
direitos dos 5, 32-3, 37, 45, 53-4, 

106, 130, 145, 151, 157-9, 169
educação superior 109, 170
marxismo e 49, 54, 98
médios 52-6, 59-60, 95, 98, 100
partidos políticos 7, 31-3, 119-20, 

122, 152
pobres 12, 52, 54, 57, 60-1, 74, 

130, 133, 149
potencial revolucionário 39-40, 

44-6, 54, 61, 119-21, 162, 170
ricos 12, 49, 52, 54, 59-60, 74
sem-terra 12, 51, 60-1, 64, 66, 68, 

90, 92, 96, 115, 162
visão das elites sobre 12

Campos, Wilson 130
Canadá 27, 38, 42, 48, 50, 61, 68, 70n, 

73, 80, 110, 126, 129, 138-40
Cancún 108, 129
capitalismo XVI, XVIII, XX, 7-8, 12, 

52-3, 71, 95
Cardoso, Fernando Henrique 147
Caribe XV, XVII, XX, 98, 107, 111
Casa do Agricultor Sul-Africano (Ho-

me of the South African Farmer – 
AgriSA) 85, 92

CCODP. Ver Organização Católi-
ca Canadense para o Desenvolvi-
mento e a Paz
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Cenesta. Ver Centro para o Desenvol-
vimento e Meio Ambiente Sus-
tentáveis

Central Nacional de Trabalhado-
res Rurais (Central Nacional de 
Trabajadores del Campo – CN-
TC) 62n

Centro Europa-Terceiro Mundo 
(Centre Europe-Tiers Monde – 
Cetim) 157

Centro para o Desenvolvimento e Meio 
Ambiente Sustentáveis (Centre for 
Sustainable Development and En-
vironment – Cenesta) 86

Cetim. Ver Centro Europa-Tercei-
ro Mundo

CFA. Ver Federação Canadense da 
Agricultura

CFU. Ver União dos Agricultores Co-
merciais

Chayanov, A. V. 7, 52-4, 58, 70
Checoslováquia 29-30
Chiapas 121, 145
Chile 26, 48
China XVII, XXIII, 9, 32, 54, 115, 

120, 141, 145, 173
reformas 145
revolução 46

ChristianAid 127
ciclos de protestos 12, 104
CIDA. Ver Agência Canadense de 

Desenvolvimento Internacional
CILSS. Ver Comitê Permanente In-

terestatal de Luta contra a Seca 
no Sahel

CIP. Ver Comitê Internacional de Pla-
nificação pela Soberania Alimentar

CIRADR. Ver Conferência Interna-
cional sobre Reforma Agrária e 
Desenvolvimento

classe9, 12, 31, 77, 52, 60-1, 64, 66-7, 
72, 75-6, 77-102, 147
aliança 12, 61, 74-6, 95, 119-20, 

142-3, 169
análise 56-60, 66-7, 73-4, 76, 77-

8, 94
diferenciação 43, 51-4, 56-60, 64-

6, 72-3, 75, 79-90, 96
gênero e 68, 70-1, 73, 99-100, 167
média 44, 93, 132-3
política da 45, 79-90, 98
raça e etnia, e 50, 67-8, 72

CLOC. Ver Confederação Latino-
-Americana de Organizações 
Camponesas

Club du Sahel 39-40
CNCR. Ver Conselho Nacional para o 

Diálogo e Cooperação entre Popu-
lações Rurais do Senegal

CNTC. Ver Central Nacional de Tra-
balhadores Rurais

Coalizão Camponesa Asiática (Asian 
Peasant Coalition – APC) 55, 74, 
78, 96-9, 101, 165

Coalizão Internacional para o Acesso 
à Terra (International Land Co-
alition – ILC) 78, 93-4, 101-2, 
163, 165

Coalizão Nacional da Agricultura Fa-
miliar (National Family Farm Co-
alition – NFFC) 80

coalizões 5, 7, 33, 86, 89, 101, 172, 174
Coati. Ver Coletivo para a Autogestão 

de Tecnologias de Interpretação
Coca-Cola 154
Cococh. Ver Conselho Coordenador 

de Organizações Camponesas de 
Honduras

Coletivo Internacional de Apoio aos Pes-
cadores Artesanais (International 

Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   198Movimentos_agrarios_[MIOLO]_Graf-v1.indd   198 03/08/2021   19:43:1803/08/2021   19:43:18



MOVIMENTOS AGRÁRIOS TRANSNACIONAIS  199

Collective in Support of Fishworkers 
– ICSF) 86

Coletivo para a Autogestão de Tecno-
logias de Interpretação (Colectivo 
para la Autogestión de Tecnolo-
gias para la Interpretación – Co-
ati) 50n

Colômbia 46, 68, 98, 121, 174
comércio justo 37
Comissão Europeia 93, 163
Comissão Internacional de Agricultu-

ra (International Commission of 
Agriculture – ICA) 33-5

Comissão sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Commission on Sus-
tainable Development – CSD) 148

Comitê de Coordenação Internacio-
nal (CCI) 68

Comitê de Organizações Profissio-
nais Agrícolas da União Europeia 
(Committee of Professional Agri-
cultural Organisations in the Eu-
ropean Union – COPA) 79-80, 85

Comitê de Segurança Alimentar Mun-
dial (CSA) 88, 150, 152-4, 155, 
159-60, 161n, 166, 169

Comitê Internacional de Planificação 
pela Soberania Alimentar (CIP) 
37, 78, 86-90, 94-6, 128, 142-3, 
153, 160, 165-7, 169, 174

Comitê Nacional da Terra (Natio-
nal Land Committee – NLC) 
125, 131

Comitê Permanente Interestatal de 
Luta contra a Seca no Sahel (Co-
mité Inter-États de Lutte contre 
la Sècheresse au Sahel – CILSS) 39

Comunidade Econômica da África 
Ocidental (Economic Community 
of West Africa – Ecowas) 39

comunismo 26, 29-32, 34, 42-4, 120-
1, 140
Bulgária 29-30

Conampro. Ver Confederação Nacio-
nal de Pequenos e Médios Produ-
tores da Guatemala

Confederação das Organizações de 
Produtores Familiares do Merco-
sul (Coprofam) 156

Confederação Latino-Americana de 
Organizações Camponesas (Coor-
dinadora Latinoamericana de Or-
ganizaciones del Campo (CLOC) 
69, 105, 110

Confederação Nacional de Pequenos 
e Médios Produtores da Guate-
mala (Coordinadora Nacional de 
Pequeños y Medianos Produc-
tores de Guatemala – Conam-
pro) 9-10n

Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Rurais Agricultores e Agri-
cultoras Familiares (Contag) 95

Confederação Sindical Agrícola do Sul 
da África (Southern African Con-
federation of Agricultural Unions 
– Sacau) 83n, 156n

Confédération Paysanne 107
Conferência de Bretton Woods 41
Conferência Internacional sobre Re-

forma Agrária e Desenvolvimento 
(CIRADR) 88, 90, 153, 160, 166

conflitos camponeses no final do sé-
culo XX 46-7

Congo, República Democrática do 92
Conselho Coordenador de Organiza-

ções Camponesas de Honduras 
(Consejo Coordinador de Orga-
nizaciones Campesinas de Hon-
duras – Cococh) 62n, 172
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Conselho de Direitos Humanos 151, 
157-9, 161, 169

Conselho Internacional de Mulheres 
(International Council of Women 
– ICW) 27

Conselho Nacional para o Diálogo 
e Cooperação entre Populações 
Rurais do Senegal (Conseil Na-
tional de Concertation et de Co-
opération des Ruraux du Sénégal 
– CNCR) 75

consentimento livre, prévio e esclare-
cido (CLPE) 154

Contag. Ver Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Familiares

Coordenação Camponesa Europeia 
(Coordination Paysanne Euro-
péenne – CPE) 66, 80

Coordenação Europeia da Via Campe-
sina (European Coordination Via 
Campesina – ECVC) 85

COPA. Ver Comitê de Organizações 
Profissionais Agrícolas da União 
Europeia

Coprofam. Ver Confederação das Or-
ganizações de Produtores Familia-
res do Mercosul

Cordaid 136
Coreia do Sul 44, 48, 60
Cornell University 28
Corporação Financeira Internacional 

(International Finance Corpora-
tion – IFC) 91

corporações transnacionais (CTNs) 
63, 95, 107

CPE. Ver Coordenação Camponesa 
Europeia

crise alimentar mundial de 2008 81-
2, 158

Crocevia 86
CSA. Ver Comitê de Segurança Ali-

mentar Mundial
CSD. Ver Comissão sobre Desenvol-

vimento Sustentável
Cuba 109, 161

revolução 44, 46
Cúpula da Terra 147
Cúpula Mundial sobre Segurança Ali-

mentar 86, 88-9, 160
Dalits 64, 96
De Schutter, Olivier 161-2
debates sobre diferenciação 52-5, 96

América Latina 52-3
México 52-3
Rússia 52-3

Declaração da ONU sobre Direitos 
dos Povos Indígenas (UN Decla-
ration on the Rights of Indigenous 
Peoples – Undrip) 157-9

declaração dos direitos dos campone-
ses e de outros trabalhadores das 
áreas rurais 37, 157-9, 162

Deere, Carmen Diana 69, 126
descampesinistas 52-3
descentralização 106, 146-7, 150
desenvolvimento sustentável 102, 148
Dia Internacional das Lutas Campo-

nesas (17 de abril) 108
diferenciação 42, 51-2, 79

de classe 43, 51-4, 56-60, 64-6, 72-
3, 75, 79-90, 96

do campesinato 51-6, 58
entre MATs 77-102
interna ao MAT 51-76

direitos 
à terra 1, 66, 90, 151, 157-9, 161-2
humanos 1-2, 5, 84, 94, 137, 140, 

151, 157-9, 161-2, 170
diretrizes voluntárias 88-9, 153-4
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dumping 46
economia 

moral 119-20
política XXI, 94

Ecowas. Ver Comunidade Econômica 
da África Ocidental

ECVC. Ver Coordenação Europeia da 
Via Campesina

Egito 141
Eldorado dos Carajás 108
Equador 66, 141, 161
Escola Latino-Americana de Agroe-

cologia (ELAA) 109
Escola Nacional Florestan Fernandes 

(ENFF) 109
espaço e lugar 71
Espanha 73, 162
Estados Unidos 27-8, 41-2, 44, 48, 61, 

66-7, 80, 107, 110-1, 138-40, 158
estudos

agrários XXI-XXIII, 6-7, 51, 70, 
96, 119-20, 142-3, 145, 158

do campesinato 46-7, 54, 120, 
145, 158

dos movimentos sociais 11
ETC Group. Ver Grupo sobre Erosão, 

Tecnologia e Concentração
Etiópia 141
etnia XVII, 12, 53, 67-8, 72, 76, 86, 

117, 157, 169
Europa XVII, 7, 26, 28-9, 33-5, 37-

8, 41, 49-50, 52, 60, 66-7, 79, 85, 
105, 107, 111, 122-3, 135

expropriação XVI, 33, 44, 95
FAO. Ver Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura

Federação Canadense da Agricultura 
(Canadian Federation of Agricul-
ture – CFA) 79, 81

Federação de Agricultores Progressis-
tas da Coreia 108

Federação de Camponeses de Bangla-
desh (Bangladesh Krishok Federa-
tion – BKF) 73, 98

Federação dos Camponeses do Nepal 
(All Nepal Peasants Federation – 
ANPF) 97-9

Federação Internacional de Movi-
mentos de Adultos Rurais Católi-
cos (Fédération Internationale des 
Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques – Fimarc) 36-8, 159

Federação Internacional de Produto-
res Agrícolas (International Fede-
ration of Agricultural Producers 
– IFAP) 27n, 34-6, 53, 55, 65-6, 78, 
79-85, 88-90, 90-3, 93-4, 96, 130-
1, 142-3, 149, 154-6, 163, 165, 172

FIAN. Ver Rede de Informação e 
Ação pelo Direito a se Alimentar

Filipinas 26, 42-3, 46, 56-7, 62, 66-7, 
107, 130, 140, 174

Fimarc. Ver Federação Internacional 
de Movimentos de Adultos Ru-
rais Católicos

Finlândia 33
Foco no Sul Global 62
Food First 124, 126-7, 137
Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – 
FARC) 46, 121

formas cotidianas de resistência 119
Fórum de Agricultores 150-1, 154-

7, 169
Fórum dos Pequenos Agricultores Or-

gânicos do Zimbábue (Zimbabwe 
Small Organic Smalholder Far-
mers Forum – Zimsoff) 63, 85
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Fórum Mundial de Pescadores e Tra-
balhadores da Pesca (World Fo-
rum of Fish Harvesters and Fish 
Workers – WFF) 50, 89, 155-6

Fórum Mundial de Populações de Pes-
cadores (World Forum of Fisher 
Peoples – WFFP) 50, 155-6, 159

Fórum Nacional pela Reforma Agrá-
ria, Brasil 163-4

Fórum Social Mundial 101, 105, 129, 
157

Fox, Jonathan 121, 145-6, 149-50, 
163-4

França 33, 40, 42, 107
Francisco, papa (Jorge Mario Bergo-

glio) 162-3
Freire, Paulo 65, 109
Fundação Internacional para o Pro-

gresso Rural (Rural Advance-
ment Foundation International 
– RAFI) 126

Fundação Paulo Freire (Paulo Frei-
re Stichting – PFS) 65-6, 79, 83, 
128, 131

Fundação Rockfeller 42
Fundo Internacional para o Desen-

volvimento da Agricultura (In-
ternational Fund for Agricultural 
Development – IFAD) 93, 148, 
151, 154-7, 159, 163-4, 169

Fundo Monetário Internacional 
(FMI) 41, 47, 81, 163

G-7 (Grupo dos Sete) 49
GATT. Ver Acordo Geral de Tarifas 

e Comércio
Gaventa, John 89-90, 151
gênero XVII, XXII, 5, 12, 28, 51, 53, 

67, 68-70, 72, 76, 78, 86, 110, 162, 
169-70

gente da terra 53, 56, 75, 85, 173

George, Susan 127
gerações 12, 27, 40, 53, 67, 70-1, 72, 

76, 86, 120-1, 169, 173
Gill, Lesley 133
globalização VI, XV, 7, 11-2, 25-6, 88, 

102, 106, 142, 145-7, 149
Grabois, Juan 162
Grain. Ver Recursos Genéticos e Ação 

Internacional
Grécia 33
Grindle, Merilee 145
Grupo de Ação sobre Erosão, Tec-

nologia e Concentração (Action 
Group on Erosion Technology 
and Concnetration – ETC Group) 
124, 126

Guardian, The (Londres) 113
guardiões 61-7, 104, 112, 173
Guerra Fria 43-4, 139-40
Guiné Bissau 401
Haiti 115
Heim, Georg 30
Hivos. Ver Instituto Humanista para a 

Cooperação com os Países em De-
senvolvimento

Ho Chi Minh 31-2
Holanda 29-30, 85, 135-8
Holt-Giménez, Eric 25, 100, 109, 137
Honduras 75n, 105-6, 112, 141, 171-3
Hong Kong 108
Hungria 29-31, 141
IAASTD. Ver  Avaliação Inter-

nacional de Saberes, Ciência e 
Tecnologia Agrícola para o De-
senvolvimento

IALA. Ver Instituto Universitário La-
tino-americano de Agroecologia 
“Paulo Freire”

ICA. Ver Comissão Internacional de 
Agricultura
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ICCO. Ver Organização Inter-Igre-
jas para a Cooperação no Desen-
volvimento

ICSF. Ver Coletivo Internacional de 
Apoio aos Pescadores Artesanais

ICW. Ver Conselho Internacional de 
Mulheres

identidade religiosa 68, 78, 169
IFAD. Ver Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento da Agricultura
IFAP. Ver Federação Internacional de 

Produtores Agrícolas
IFC. Ver Corporação Financeira In-

ternacional
Igreja Católica 36, 136, 162
ILC. Ver Coalizão Internacional para 

o Acesso à Terra
Índia 42, 49, 61, 63-4, 66, 73-4, 98, 

107, 111, 141, 162, 173
Indonésia 10n, 48, 57, 62, 115, 124-5, 

130, 141, 157
industrialização por substituição de 

importações 41
instituições financeiras internacionais 

(IFIs) 39, 49, 93-4, 146, 163
instituições intergovernamentais 50, 

80, 93, 145-67
Instituto Americano de Agricultura 

(American Farm Bureau) 79
Instituto Humanista para a Coo-

peração com os Países em De-
senvolvimento (Humanistisch 
Instituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking – Hivos) 136

Instituto Internacional de Agricultu-
ra (International Institute of Agri-
culture – IIA) 33-5

Instituto Transnacional (Transna-
tional Institute – TNI) 14, 124, 
127, 137

Instituto Universitário Latino-Ame-
ricano de Agroecologia “Paulo 
Freire” (Instituto Universitario 
Latinoamericano de Agroecologia 
“Paulo Freire” – IALA) 109

Institutos das Mulheres (Women’s 
Institutes) 27

Institutos de Agricultores (Farmer’s 
Institutes) 27

Inter Pares 141
Internacional Branca 30
Internacional Comunista (Comin-

tern) 31-2
Internacional Verde 7, 27n, 29-31, 

33-4
investimento responsável na agricul-

tura (responsible agricultural in-
vestiment – rai) 86, 166-7

Itália 162
IUF. Ver União Internacional das As-

sociações de Trabalhadores em 
Alimentação, Agricultura, Hotela-
ria, Restaurantes, Fumo e similares

Iugoslávia 29-30
IWW. Ver Trabalhadores Industriais 

do Mundo
Japão 38, 44, 60
jet set campesino 112
Jordânia 141
Katayama, Sen 31
Kautsky, Karl 7
Keck, Margaret E. 10, 55, 150
Kentucky Fried Chicken 107
Kerkvliet, Benedict 119, 145
Keynes, John Maynard 41
KMP. Ver Movimento Camponês das 

Filipinas
KMT. Ver Partido Nacionalista Chi-

nês
Krest’ianskii Front 115
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Krestintern 29, 31-3
KRRS. Ver Associação de Agriculto-

res do Estado de Karnataka
kulaks 31, 54, 57
Laur, Ernst 33-4
Lee, Kyung-Hae 108
Lênin, V. I. 7, 52-4, 57
Li, Lianjiang 120, 145
Libéria 40, 46
libertação nacional (lutas; movimen-

tos) 26, 120, 122
Liga Camponesa Coreana 108
Liga das Nações 28, 33, 35
LPM. Ver Movimento dos Sem-Terra
LRAN. Ver Rede de Pesquisa-Ação 

sobre a Terra
LTO. Ver Organização Agrícola e 

Hortícola da Holanda
Maharashtra 64
malaia 28
Malásia 46, 141
Mali 40
maoistas 72-4, 98, 121
marxismo 49, 51-4, 72-4, 96, 98, 119
McDonald’s 107
Mečiř, Karel 33-4
Melin, Jules 33n
México 25, 31, 60, 68, 75n, 98, 105, 

108-9, 120, 124, 129, 145
debate sobre diferenciação 52-3
revolução 42-4, 54, 121

migrantes 61, 67-8, 116
Mijarc. Ver Movimento Internacio-

nal da Juventude Agrícola e Ru-
ral Católica

milho 43, 46, 49
Misereor 127
mística 108, 170
Mobilization (revista) 11
Moore Jr., Barrington 145

Morales, Evo 171
movimento abolicionista 27n
movimento Campesino a Campesi-

no 25, 109
Movimento Camponês das Filipinas 

(Kilusang Magbubukid ng Pilipi-
nas – KMP) 98, 130
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dustrial no Rio Grande do Sul (2.ed.) 
– Sergio Schneider

6. Tecnologia e agricultura familiar (2.ed.) 
– José Graziano da Silva 

7. A construção social de uma nova agri-
cultura: tecnologia agrícola e movi-
mentos sociais no sul do Brasil (2.ed.) 
– Jalcione Almeida 

8. A face rural do desenvolvimento: na-
tureza, território e agricultura – José 
Eli da Veiga

9. Agroecologia (4.ed.) – Stephen Gliess-
man 

10. Questão agrária, industrialização e 
crise urbana no Brasil (2.ed.) – Igná-
cio Rangel (org. José Graziano da Silva)

11. Políticas públicas e agricultura no Bra-
sil (2.ed.) – Sérgio Leite (org.)

12. A invenção ecológica: narrativas e 
trajetórias da educação ambiental no 
Brasil (3.ed.) – Isabel Cristina de Mou-
ra Carvalho

13. O empoderamento da mulher: direitos 
à terra e direitos de propriedade na 
América Latina – Carmen Diana Deere 
e Magdalena Léon

14. A pluriatividade na agricultura familiar 
(2.ed.) – Sergio Schneider

15. Travessias: a vivência da reforma agrá-
ria nos assentamentos (2.ed.) – José de 
Souza Martins (org.)

16. Estado, macroeconomia e agricultura 
no Brasil – Gervásio Castro de Rezende

17. O futuro das regiões rurais (2.ed.) – 
Ricardo Abramovay

18. Políticas públicas e participação social 
no Brasil rural (2.ed.) – Sergio Schnei-
der, Marcelo K. Silva e Paulo E. Moruzzi 
Marques (org.)

19. Agricultura latino-americana: novos ar-
ranjos, velhas questões – Anita Brumer 
e Diego Piñero (org.)
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20. O sujeito oculto: ordem e transgres-
são na reforma agrária – José de Sou-
za Martins

21. A diversidade da agricultura familiar 
(2.ed.) – Sergio Schneider (org.)

22. Agricultura familiar: interação entre po-
líticas públicas e dinâmicas locais – Jean 
Philippe Tonneau e Eric Sabourin (org.)

23. Camponeses e impérios alimentares – 
Jan Douwe Van der Ploeg

24. Desenvolvimento rural (conceitos e 
aplicação ao caso brasileiro) – Angela 
A. Kageyama

25. Desenvolvimento social e mediadores 
políticos – Delma Pessanha Neves (org.)

26. Mercados redes e valores: o novo 
mundo da agricultura familiar – John 
Wilkinson

27. Agroecologia: a dinâmica produtiva 
da agricultura sustentável (5.ed.) – 
Miguel Altieri

28. O mundo rural como um espaço de 
vida: reflexões sobre propriedade da 
terra, agricultura familiar e ruralidade 
– Maria de Nazareth Baudel Wanderley

29. Os atores do desenvolvimento rural: 
perspectivas teóricas e práticas so-
ciais – Sergio Schneider e Marcio Ga-
zolla (org.)

30. Turismo rural: iniciativas e inovações – 
Marcelino de Souza e Ivo Elesbão (org.)

31. Sociedades e organizações campone-
sas: uma leitura através da reciproci-
dade – Eric Sabourin

32. Dimensões socioculturais da alimenta-
ção: diálogos latino-americanos – Rena-
ta Menasche, Marcelo Alvarez e Janine 
Collaço (org.)

33. Paisagem: leituras, significados e 
transformações – Roberto Verdum, 
Lucimar de Fátima dos Santos Vieira, 
Bruno Fleck Pinto e Luís Alberto Pires 
da Silva (org.)

34. Do “capital financeiro na agricultura” à 
economia do agronegócio: mudanças 
cíclicas em meio século (1965-2012) – 
Guilherme Costa Delgado

35. Sete estudos sobre a agricultura fami-
liar do vale do Jequitinhonha – Eduar-
do Magalhães Ribeiro (org.)

36. Indicações geográficas: qualidade e 
origem nos mercados alimentares – 
Paulo André Niederle (org.)

37. Sementes e brotos da transição: ino-
vação, poder e desenvolvimento em 
áreas rurais do Brasil – Sergio Schnei-
der, Marilda Menezes, Aldenor Gomes 
da Silva e Islandia Bezerra (org.)

38. Pesquisa em desenvolvimento rural: 
aportes teóricos e proposições me-
todológicas (v.1) – Marcelo Antonio 
Conterato, Guilherme Francisco Water-
loo Radomsky e Sergio Schneider (org.)

39. Turismo rural em tempos de novas rura-
lidades – Artur Cristóvão, Xerardo Pereiro, 
Marcelino de Souza e Ivo Elesbão (org.)

40. Políticas públicas de desenvolvimen-
to rural no Brasil – Catia Grisa e Sergio 
Schneider (org.)

41. O rural e a saúde: compartilhando teo-
ria e método – Tatiana Engel Gerhardt e 
Marta Júlia Marques Lopes (org.)

42. Desenvolvimento rural e gênero: abor-
dagens analíticas, estratégia e políticas 
públicas – Jefferson Andronio Ramundo 
Staduto, Marcelino de Souza e Carlos 
Alves do Nascimento (org.)

43. Pesquisa em desenvolvimento rural: 
técnicas, bases de dados e estatística 
aplicadas aos estudos rurais (v.2) – Gui-
lherme Francisco Waterloo Radomsky, 
Marcelo Antonio Conterato e Sergio 
Schneider (org.)

44. O poder do selo: imaginários ecológi-
cos, formas de certificação e regimes 
de propriedade intelectual no sistema 
agroalimentar – Guilherme Francisco 
Waterloo Radomsky

45. Produção, consumo e abastecimento 
de alimentos: desafios e novas estra-
tégias – Fabiana Thomé da Cruz, Ales-
sandra Matte e Sergio Schneider (org.)

46. Construção de mercados e agricultura 
familiar: desafios para o desenvolvi-
mento rural – Flávia Charão Marques, 
Marcelo Antônio Conterato e Sergio 
Schneider (org.)

47. Regimes alimentares e questões agrá-
rias – Philip McMichael

48. Camponeses e a arte da agricultura: 
um manifesto Chayanoviano – Jan Dou-
we van der Ploeg

49. Pecuária familiar no Rio Grande do Sul: 
história, diversidade social e dinâmicas 
de desenvolvimento – Paulo Dabdab Wa-
quil, Alessandra Matte, Márcio Zamboni 
Neske, Marcos Flávio Silva Borba (org.)
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