
A agroindústria contra o direito à alimentação 
 

1. Agroindústria 

 Forma de organização da produção agropecuária em contexto 

capitalista moderno; 
 Agropecuária: subsumida pela atividade industrial: 

 Fornecimento de insumos: 

 Máquinas, equipamentos, agrotóxicos; 

 Mercado consumidor da produção 

 Organização da produção em escala mundial pelo setor financeiro: 
 Financiamento das diversas etapas do processo 

 Definição dos preços (commodities) 
 
2. Evolução 

2.1. Revolução Verde 

 Séc. XX: avanço das tecnologias de produção na agropecuária 

com destaque para mecanização e agrotóxicos; 
 Objetivo: 

 Usualmente, se coloca a superação do problema da “fome” 

como objetivo do modelo agroindustrial, mas... 

 O modelo se presta às demandas de produção e produtividade 
da economia capitalista além de se introduzir um “tempo” para 

a produção agrícola distinto do tempo da natureza. Por 

exemplo, aumento de safras anuais. 
 

A Revolução Verde foi institucionalmente instalada pela ONU em 

parceria com os governos da Índia e do México nos anos 1960 sob a 

bandeira de eliminação da fome. Nesses países, entretanto, as 
populações continuaram mais ou menos submetidas à desnutrição e 

à subnutrição1. Isso decorre de problemas socioeconômicos ligados 

ao processo como: 
 Maior custo do processo produtivo com uso de tecnologias mais 

avançadas; 

 Tendência de concentração fundiária devido à maior necessidade 

de investimentos disponíveis para os produtores de maior porte; 
 Seletividade nos produtos agrícolas com preferência para os 

gêneros de maior demanda de mercado: 

 Tendência de redução da diversidade da produção 

comparativamente à produção familiar com sementes crioulas; 
 

2.2. Segunda Revolução Verde 

Introdução dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM), os 
transgênicos. 

Os defensores dos OGM advogam: 

 Aumento da produtividade e da produção para superar o 

problema da fome; 
 Ganhos ambientais com o aumento da produtividade de dispensa 

a expansão de áreas agrícolas e perda de vegetação nativa; 

 Ganhos ambientais com menor uso de agrotóxicos (inseticidas e 

fungicidas) graças a resistências das novas variantes. 
 

Esses argumentos são frágeis e não resistem à crítica. 

 O combate à fome com aumento de produtividade é um 

argumento que perpassa o século XX. A produtividade aumentou 
significativamente, mas não houve superação do problema da 

fome. Fome não se resolve com mero aumento de 

produção/produtividade; 
 Continua havendo expansão de fronteiras agrícolas sendo muitas 

delas ligadas ao agronegócio com forte aplicação de capital e 

tecnologia. O Brasil é um exemplo. 

 Se for verdade que há uma pequena redução de agrotóxicos 
inseticidas e fungicidas, há aumento significativo do uso de 

agrotóxicos herbicidas para controle de ervas não-comerciais. 

 
O controle de ervas não-comerciais (mato) se dá com uso de 

recursos mecânicos e gastos de máquinas, combustível e força de 

trabalho. Com o uso de OGM é possível eliminar essas ervas não-
comerciais com o uso de agrotóxicos porque o gênero comercial é 

resistente ao veneno.  

OBS.: O agronegócio também se vale do discurso do uso de plantio 

direto com os OGM, técnica que consiste em manter a serrapilheira2 
sobre o solo diminuindo sua perda e desgaste por erosão e 

lixiviação. Trata-se realmente de uma técnica conservacionista de 

solo, mas o ganho ambiental é mais que perdido diante do excesso 
do uso de venenos herbicidas com contaminação do solo, da água, 

do ar, dos trabalhadores e do consumidor final.  

 
O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo e 

tem tornado sua legislação mais leniente nos últimos anos. Isso gera 

não apenas problemas socioambientais e de saúde pública, mas 
também problemas econômicos. Muitos países deixam de comprar 

                                                             
1 A subnutrição é uma condição relacionada à ingestão insuficiente 

dos alimentos acarretando uma deficiência energética ao corpo. Já a 

desnutrição é a deficiência de nutrientes (vitaminas e minerais) e 
pode ser acarretada por uma dieta pobre ou por problemas que 

levam à má absorção dos mesmos. Sendo assim, mesmo indivíduos 

com acesso a uma alimentação farta podem desenvolver essa 
condição. 
2 Serrapilheira é uma camada que fica acima do solo e é formada 

por restos de folhas, galhos, frutos e demais partes vegetais bem 
como restos de animais e excretas. Essa camada é observada em 

florestas e bosques e sua composição varia de acordo com o 

ecossistema onde ela se encontra e suas características. Por 

exemplo, florestas tropicais com grandes quantidades de árvores e 
animais somados ao alto índice pluviométrico e altas temperaturas 

produzem maior quantidade de serrapilheira. 

produtos agrícolas relacionados a determinados agrotóxicos muito 
agressivos.  

 

3. Fome e Agronegócio 
É possível afirmas: “o agronegócio não produz alimentos”.  

 Isso é óbvio quando a cadeia produtiva está relacionada à 

indústria têxtil (algodão) ou aos combustíveis (cana-de-açúcar); 

 Boa parte da produção agroindustrial se destina às indústrias que 
produzem alimentos ultraprocessados condenados de forma 

unânime por nutricionistas; 

 O modelo agroindustrial em grandes conglomerados de alcance 

mundial produz mercadorias acessíveis mediante renda. Alimento 
é parte essencial dos Direitos Humanos. Alimentação está prevista 

na Constituição do Brasil como Direito Fundamental no artigo 50. 

 
Além disso, a introdução do capitalismo complexo e globalizado no 

campo através da agroindústria gera outros problemas: 

 Redução massiva de empregos com pequena geração de 

empregos formais; 
 Concentração de terra e de renda; 

 Aumento do impacto ambiental: desmatamento, uso de veneno 

que contamina a fauna e flora, os trabalhadores e os 

consumidores.  
 

4. Superação do Problema da Fome 

A superação do problema está relacionada aos conceitos de 
Segurança e Soberania Alimentar. Uma primeira apresentação 

desses conceitos envolve: 

4.1. Segurança Alimentar: 

Segundo a FAO (agência da ONU para a agricultura e alimentação), 
Segurança Alimentar se define por garantir a todos o acesso a 

alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente, sem 

comprometer as outras necessidades essenciais.  
Trata-se de uma meta importante que contempla aspectos 

quantitativos (calorias) e qualitativos (valor nutricional) e embasada 

na realidade socioeconômica pois reconhece as necessidades das 
pessoas e famílias de comprometimento de recursos com outras 

atividades essenciais (saúde, educação, transporte, etc.). Há, 

entretanto, limitações nesse conceito que podem ser superadas pelo 
ideal de Soberania Alimentar.  

4.2. Soberania Alimentar: 

“A Soberania Alimentar é o direito dos povos de definir suas próprias 
políticas agropecuárias e de alimentação, bem como de proteger e 

regulamentar a produção agropecuária e o mercado nacional 

objetivando alcançar o desenvolvimento sustentável. [...] a 

soberania alimentar não nega o comércio internacional, porém 
defende a opção de formular políticas e fomentar práticas comerciais 

que sirvam aos direitos das populações, disponibilizando métodos e 

produtos alimentícios inócuos, nutritivos e ecologicamente 
sustentáveis” (Via Campesina Internacional, 2001). 

Por esse conceito, aspectos culturais são considerados, pois a forma 

através da qual os povos se alimentam é diferente, relacionada com 
suas formações culturais. A afirmação da legitimidade dessas 

diferenças tem forte valor político ou geopolítico porque há 

contraposição ao formato agroindustrial de alcance global que busca 
forçar a homogeneização dos padrões alimentares dos povos. 

Consequentemente, a Soberania Alimentar também tem valor 

econômico no comércio externo tendo em vista a necessidade de 

políticas públicas, domésticas e internacionais mundiais, para sua 
implementação.  

4.3. No Brasil: LOSAN 

A lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (2006) do Brasil 
contempla elementos da Segurança Alimentar da FAO e do conceito 

de Soberania Alimentar da Via Campesina. São quatro as dimensões 

consideradas na LOSAN: 
 Oferta: volume de produção agropecuária adequado ao consumo; 

 Acesso físico: 

 Econômico: entendimento das necessidades de renda tanto 

ligadas ao produtor rural quanto ao consumidor final; 

 Cultural: direito à pessoa ter liberdade na escolha da maneira 
como vai se alimentar mediante suas tradições e costumes e 

sem limitações de ordem econômica ou física; 

 Aproveitamento do alimento pelo organismo envolvendo aspectos 

sanitários; 
 Estabilidade do processo: econômica, política e ambiental; 

 Necessidade de planejamento pelo poder público. 

 

A institucionalização da alimentação em escolas de Ensino Básico e 
creches através do poder público, sem custo adicional às famílias e 

com alimentos produzidos na agricultura familiar próxima é uma 

manifestação da Soberania Alimentar e da LOSAN.  


