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Resumo 

 
Com o intuito de produzir energia renovável, foi instituído no Brasil em 2004 o Programa 

Nacional de Produção de Biodiesel, voltado para a criação e consolidação da cadeia produtiva 

de biocombustíveis e fortalecimento da pequena produção agrícola familiar. O presente 

trabalho objetiva compreender em que medida e de que maneira as políticas que envolvem o 

selo social combustível vêm contribuindo para a inclusão social e econômica da agricultura 

familiar, significando fazer uma interpretação da realidade social via território. A análise 

dessa realidade supõe o conhecimento de suas fontes internas de desenvolvimento e 

movimento em sua evolução histórica, as quais passam a formar parte do seu processo de 

produção. Tais processos foram estudados nas regiões do semi árido do Nordeste e do Norte 

de Minas Gerais, tendo a análise da crítica da técnica e dos movimentos sociais como eixo 

orientador. Nesta experiência, é o encontro entre interesses extremamente divergentes que faz 

do programa biodiesel uma realidade singular, possibilitando a emersão da tensão entre 

desenvolvimento econômico e social, o que se traduz numa quase impossibilidade de 

formulação de um projeto que incorpore efetivamente todos.  

   

Palavras-chave: políticas públicas, biodiesel, agricultura familiar, movimentos sociais semi 

árido brasileiro. 

 

 

Abstract 

 

In 2004 has been instituted, in Brazil, the “National Program of Biodiesel Production and Use 

(NPBP)”. The aim of this program is to create, and consolidate, the productive chain of 

biodiesel and to strengthen the familiar agriculture production. This paper intends to 
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understand in what measure, and in what manner, the policies of biofuel production are 

contributing to the economic and social inclusion of familiar agriculture; this implies an 

interpretation of the social reality, from the viewpoint of the territory. The analysis requires 

the knowledge of the internal sources of the development and of the movement of this reality 

- its historical evolution -, for these sources include the biodiesel production. The reality 

under study is situated in the Northeast “semi arid” region, and in the north of Minas Gerais; 

the guiding axis of our analysis is the critique of the technique and of the social movements. 

By virtue of a conflict of quite divergent interests, the “NPBP” is a singular reality, in which 

the tension between economic and social developments emerges; this tension makes almost 

impossible to formulate, and even more to accomplish, a project that could satisfy all parts 

involved in the program, as the State, the industry and the familiar agriculture.  

 

Key-words: public policies, biodiesel, familiar agriculture, social movements, brazilian semi 

arid. 

 

 
No âmbito das grandes transformações que ocorreram na segunda metade do século XX, 

tornando o mundo mais unificado em função de novas condições científicas e técnicas, 

emergiu a chamada “revolução ambiental”, que promoveu significativas transformações no 

comportamento da sociedade, na organização política e econômica e na visão de mundo. A 

partir de tais mudanças, a dimensão ambiental e o uso dos recursos naturais passaram a 

constituir argumentos que se transformaram em fatores de competitividade, recebendo maior 

atenção por parte dos gestores de políticas públicas. Assim, a questão ambiental vem sendo 

associada à territorial, com vistas à redução das desigualdades sociais. Nesse contexto, com o 

intuito de produzir energia renovável, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de 

Produção de Biodiesel (PNPB) em dezembro de 2004, procurando desenvolver ações no 

sentido de criar, ampliar e consolidar a cadeia produtiva de biocombustíveis, notadamente do 

biodiesel, e de fortalecer a pequena produção agrícola familiar. 

 

O presente trabalho busca identificar e analisar as ações e práticas do setor público e privado 

voltadas para a inserção da produção agrícola familiar no PNPB, responsáveis por processos 

de reorganização do território, com o objetivo de compreender em que medida e de que 

maneira as políticas que envolvem o selo social combustível, concretizadas em distintos 

contextos nacionais e sustentadas por determinados arranjos político-econômicos, vêm 

contribuindo para a inclusão social e econômica da agricultura familiar, significando fazer 

uma interpretação da realidade social via território. Os processos atuais foram estudados nas 

regiões do semi árido do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, tendo a análise da crítica da 

técnica e dos movimentos sociais como eixo orientador no contexto do processo de 

modernização. 

 

Algumas questões vêm orientando o desenvolvimento da pesquisa. Partindo do pressuposto 

de que o selo social entrou na agenda política porque o poder público assumiu que algo 

deveria ser feito para mudar as condições da agricultura familiar, como vem se construindo a 

consciência coletiva sobre o problema? Como o novo ambiente institucional e as novas 

variáveis reorientam as alianças entre os atores de diferentes grupos de interesse? Como tais 

políticas públicas impactam o território? 

 

Para discutir a gestão dos territórios, nos quais ações voltadas para o desenvolvimento vêm 

sendo implementadas, foi necessário apreender os jogos políticos, os conflitos de interesse, as 

regras estruturantes, assim como as escolhas efetuadas, significando analisar os processos de 
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reestruturação desses territórios, utilizando categorias, conceitos e noções envolvendo 

agricultura familiar, papel do Estado, políticas públicas, gestão do território e teorias da ação, 

além da literatura sobre movimentos sociais. Portanto, partimos de referências teóricas que 

implicam aceitar certas posturas, com vistas a entender como as determinações culturais, 

sociais, históricas, políticas e espaciais co-determinam o fenômeno movimentos sociais. 

 

Nesse caminhar, as contribuições de outras áreas disciplinares foram fundamentais na 

abordagem de uma temática que envolve grande complexidade, possibilitando perceber até 

que ponto esses movimentos atingem a estrutura da sociedade e em que medida a análise do 

espaço contribui para essa compreensão. 

  

 

Breve histórico dos movimentos sociais no Brasil 

 
A realidade não é um todo já preparado e depende fundamentalmente de processos históricos 

e sociais. O conhecimento de uma fração da realidade supõe, do ponto de vista metodológico, 

o conhecimento de suas fontes internas de desenvolvimento e movimento e da evolução 

histórica até o momento que se deseja analisar, já que, os pressupostos que foram em sua 

origem condições históricas da formação dessa fração da realidade, depois de surgir e 

concretar-se, revelam-se como resultado e condições de sua reprodução, passando a formar 

parte do processo de reprodução dessa realidade. 

 

Nesse sentido, tendo como objetivo central tratar de alguns aspectos dos movimentos sociais 

na contemporaneidade, o método da reconstituição histórica se revela fundamental, devendo-

se ter em conta que, na medida em que determinadas condições se acentuam, indicam que, por 

um lado, o processo mostra certo esgotamento e, por outro, emergem novos interesses, sendo 

estes entre si contraditórios, abrindo-se uma ruptura com a história anterior.  

 

Convém ressaltar que os movimentos sociais emergem no âmbito da lógica da organização do 

capital, em seus níveis diferenciados de relações sociais e de produção, ocorrendo em 

diferentes escalas, constituindo formas de resistência, estabelecendo pactos ou gerando 

conflitos de acordo com as conjunturas. Entretanto, as mudanças, quando ocorrem, se 

traduzem em pequenas alterações nas relações capital/trabalho e não nos objetivos do capital. 

Portanto, as formas de organização do capital e do trabalho, suas relações e, 

consequentemente, os movimentos sociais, se diferenciam historicamente segundo os 

interesses vigentes, podendo alterar a correlação de forças (BRANDÃO FILHO, 2009).  

 

Tratando-se do movimento histórico, cabe destacar a conjuntura onde se inserem importantes 

mudanças nas relações capital/trabalho ocorridas na fase da industrialização e urbanização 

impulsionadas pelo governo Vargas. Tais mudanças, após a segunda guerra, traduzidas na 

implantação das leis trabalhistas e formalização do trabalho assalariado, têm como pano de 

fundo as transformações na divisão territorial do trabalho no contexto nacional, ou seja, o 

espaço urbano industrial passa ser o foco central da organização da produção, ganhando 

ênfase a partir dos anos 50. 

 

Nessa fase, que se estende até 1964, é possível identificar a organização de movimentos 

operários em sindicatos, de organizações camponesas reivindicando reforma agrária sob 

hegemonia do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e de Movimentos de Cultura Popular 

(MCP) sob a égide das novas propostas educacionais e de conscientização política, com base 
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nas teorias de Paulo Freire, que se manifestam,  sobretudo,  através das Ligas Camponesas no 

Nordeste Brasileiro.  

 

Com o golpe militar de 1964, os movimentos populares e sindicais foram reprimidos e 

praticamente excluídos. Entretanto, a partir de 1968, assiste-se a mobilizações estudantis nas 

grandes metrópoles, praticamente os únicos que apresentaram resistência, embora tendo suas 

lideranças reprimidas, torturadas, mortas ou exiladas, no contexto dos “anos de chumbo”, que 

dominava também os demais países da América Latina.  

 

Na segunda metade dos anos 70, no âmago da crise do fordismo e surgimento do pós-

fordismo, os movimentos sociais, com base na reestruturação da organização dos 

trabalhadores nos grandes centros urbanos, ressurgem apoiados nas bases partidárias de 

oposição à ditadura militar. Assim, entram em cena novas formas de organização e 

resistência, a exemplo dos movimentos sindicais, das organizações das associações de 

moradores, das comunidades eclesiais de base, dos centros comunitários de reivindicações de 

direitos democráticos, entre outros formatos, tudo isso configurando uma grande frente 

popular.   

 

Nesse contexto, os movimentos sociais se encontravam sob a batuta política e ideológica dos 

partidos políticos que se reorganizavam, ou da igreja católica, em parte renovada a partir da 

Teologia da Libertação, assumindo esses movimentos uma nova postura de compromisso a 

favor da democracia, constituindo formas de resistência e contestações à ditadura militar, com 

críticas ao modelo de acumulação vigente.  

 

Os níveis de organização dos movimentos sociais na década 70 contribuíram para a 

democratização do país nos anos 80, com a legalização dos partidos clandestinos históricos e 

a fundação de novos partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores (PT), configurando 

o fim da ditadura militar e o início da abertura democrática.  

 

Deve-se destacar que, no âmbito das mudanças econômicas e políticas do final dos anos 70, 

onde se insere o fim do milagre brasileiro, a crise do modelo energético e mudanças na matriz 

tecnológica, o processo de democratização se tornara indispensável para as reformulações que 

viriam a ocorrer na divisão do trabalho, na reorganização do capital e, por sua vez, na 

reestruturação das relações sociais e políticas, no âmbito de exigências de novos pactos. 

Nesse contexto emergem reformas políticas que culminam na aprovação e implementação da 

Constituinte de 1988, a partir das quais surgem propostas de ampliação dos espaços de gestão 

política no aparelho de Estado. 

 

Em suma, a reforma do Estado contribui para a pulverização dos movimentos sociais, sua 

reformulação e cooptação. Na verdade o modelo que passa a dominar se expressa nos pactos 

políticos para a gestão do território.  Entretanto, alguns formatos de movimentos surgidos a 

partir de 1985, a exemplo do Movimento dos Sem Terra (MST), organizado a nível nacional e 

com visibilidade internacional, registram um novo comportamento.  No contexto da expansão 

do agronegócio, voltado para as exportações, e de inviabilização da pequena agricultura 

familiar e dos problemas de acesso à terra, o MST se tornou um dos principais agentes dos 

movimentos populares rurais/urbanos, passando o Estado a incorporar algumas de suas 

reivindicações.  

 

Depois dos anos 90, com a globalização da economia, o desmonte das experiências do 

socialismo do Leste Europeu, o fortalecimento do neoliberalismo e a adoção de um novo 
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modelo técnico-científico-informacional, significando novas formas de organização do 

território, impõem-se repensar os movimentos sociais. O Estado também se vê diante de 

novos desafios frente à participação nas novas formas de organização da produção, circulação 

e consumo. A matriz do crescimento econômico passa a ser o capital financeiro. 

 

Nessa fase o capitalismo mudou a forma de acumulação, mas não a essência; “novos” agentes 

entraram em cena e “velhos” se transformaram ou desapareceram (BRANDÃO FILHO, 

2009), surgindo propostas de sustentabilidade ambiental e social que priorizaram o 

desenvolvimento econômico em novas bases de produção, implicando em responsabilidade 

ambiental e redução da pobreza, consequentemente em aumento da produção de alimentos 

para reduzir os conflitos regionais e de classes. No subterrâneo das preocupações sociais e 

ambientais estava a essência do capital, significando aumentar os níveis de produtividade e 

competitividade, com evidente ocupação e expansão de novos territórios.  

 

Entretanto, no âmbito do agravamento do processo de exclusão social e econômica e do 

incremento da violência urbana, resultantes da ausência de políticas públicas consistentes, 

emergem propostas que implicam em medidas, por parte do Estado, no sentido de integrar 

pequenos produtores rurais aos macroprojetos regionais e nacionais, constituindo o PNPB 

atualmente uma das principais políticas públicas voltadas para incorporação da agricultura 

familiar, através do selo social. 

 

 

Políticas públicas, programa biodiesel e o selo social 
 

No que concerne aos objetivos, o PNPB visava criar, desenvolver e consolidar a cadeia 

produtiva e o mercado de biodiesel no país, fortalecer sua imagem no exterior enquanto 

produtor de energia limpa e renovável e promover o fortalecimento da agricultura familiar. 

Do ponto de vista da expansão e consolidação da indústria produtora de biodiesel, o programa 

obteve respostas positivas. A produção/ano passou de 736 mil litros em 2005 para 2,4 bilhões 

de litros em 2010, alcançando 6,2 bilhões de litros em 2011, segundo a Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com uma capacidade produtiva instalada 

bem superior à exigida pela mistura dos 5% de biodiesel. 

 

Em março de 2011 o Nordeste (CE e BA) e o semi árido do Norte de Minas Gerais 

participavam com 14,15% desse total, com destaque para a Bahia, sendo as unidades da 

Petrobras (PBio) responsáveis pela produção. Dados fornecidos pela ANP apontam que em 

2010 a Região Centro-Oeste deteve a maior produção de B100 (42%), seguida pela Região 

Sul (25%) e pela Região Sudeste (20%), registrando a Região Nordeste apenas 9%. As 

discrepâncias também podem ser observadas em relação ao destino do B100, sendo o Sudeste 

receptor de 42%, o Sul de 24%, o Centro-Oeste de 10% e o Nordeste de 17%. 

 

Assim sendo, o Programa vem tendo sucesso na tentativa de construção de uma imagem para 

projetar o país no mundo como produtor de energia limpa. Quanto à inclusão social da 

agricultura familiar, as respostas foram menos satisfatórias, estando a meta de produção dos 

pequenos agricultores muito longe de ser alcançada. Em 2010, das 52 empresas produtoras de 

biodiesel no país 33 possuíam o selo social. Ao instituir o Programa, o governo apostava 

numa participação de agricultores familiares na ordem de 100 a 200 mil famílias. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2009 essa participação não passava de 

51 mil, utilizando 155 mil hectares no plantio de oleaginosas e produzindo 110,4 mil 

toneladas, sendo a soja a principal matéria prima utilizada. Entretanto, em 2010, cerca de 
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109.000 agricultores familiares aderiram ao Programa, aumentando em 50% a área plantada 

com oleaginosas. 

 

São enormes os desafios para a inserção dos agricultores familiares: a reconstrução de um 

programa de assistência técnica de extensão rural implica em tempo, negociação e criação de 

quadros. Tratando-se do Nordeste, a falta de condições estruturais, os problemas relacionados 

com os níveis de educação e desenvolvimento em geral, constituem agravantes (PONTUAL, 

2008). 

 

A implementação das propostas do PNPB supunha, em primeiro lugar, forças de 

convencimento, que são forças legitimadoras do poder, e incluem o estabelecimento das 

relações sociais. Nesse sentido, o poder público valeu-se dos instrumentos de implantação e 

de manutenção das políticas para conseguir a adesão, em primeiro lugar dos empresários, para 

garantir o projeto industrial, em segundo lugar da agricultura familiar, com vistas à sua 

inserção como produtora de matérias-primas. Assim, foram estabelecidas regras e 

regulamentações para garantir as formas de produzir, as quais constituem mecanismos de 

reprodução do poder. Dessa forma, o governo foi organizando as coisas pelos pequenos 

produtores agrícolas, não com eles. 

 

Nesse contexto, a preservação da imagem do poder público foi fundamental: era necessário 

ser apoiado, o que se traduziu em práticas como a valorização de alguns, a recompensa a 

outros, significando mecanismos de poder representados pelo ato de dar, de fazer escolhas, de 

selecionar, de estabelecer hierarquias, não significando tais práticas necessariamente estar 

contribuindo para maiores níveis de igualdade. Tânia Fisher (2004) chama atenção para o fato 

de que não é propriamente o uso da ação social como imagem que é tão prejudicial, o 

problema consiste em esgotar-se nisso.  

 

Convencer os produtores industriais da importância e vantagens da nova atividade econômica 

foi tarefa mais fácil. Difícil foi convencê-los a trabalhar com a agricultura familiar, o que fez 

com que os caminhos traçados pelo Programa tomassem outro rumo no semi árido: enquanto 

nas demais regiões as preocupações quanto à sobrevivência do programa “induziram à adoção 

de uma estratégia que priorizou a garantia da oferta do biocombustível” (FLEXOR, 2010), no 

Nordeste e Norte de Minas Gerais foi conferida atenção especial à inclusão social, promovida 

pela empresa pública Petrobras.  

 

No semi árido, segundo MDA, os agricultores vêm sendo capacitados, aprendendo a plantar 

novas culturas e obtendo renda extra, o que proporciona maior segurança ao campo, que 

passou a experimentar novas relações de produção. É exatamente o significado desse êxito e o 

estabelecimento dessas novas relações que pretendemos abordar. 

 

Segundo Romano (2007: 1-7), “as políticas públicas devem ser entendidas como ações ou 

propostas de regulação dos múltiplos problemas e contradições que afrontam a sociedade”, 

apresentando uma dimensão conflituosa no que se refere à locação de recursos e 

oportunidades entre os diferentes grupos sociais e seus interesses, devendo-se levar em conta 

as diferentes escalas de análise, as quais envolvem distintos níveis de distribuição do poder. 

 

Bernardes (2011) assinala que a dimensão conflituosa das políticas públicas pode ser 

traduzida, no caso do PNPB, na extrema desigualdade no acesso aos recursos por parte dos 

diferentes segmentos sociais. O Programa envolve a alocação de volumosos recursos que 

beneficiam substancial número de pessoas, estabelecendo relações de poder extremamente 
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assimétricas, envolvendo distintos níveis de interesse, promovendo impactos específicos, 

favorecendo o surgimento de relações e estruturas clientelistas, tendo presente significativo 

nível de conflito. 

 

Em termos de recursos, a distância entre a Petrobras, que além de ser empresa, é pública, e os 

pequenos agricultores familiares é considerável, uma vez que a mesma dispõe do poder de 

disposição (WEBER: 1961), ou seja, a empresa/governo pode dispor dos pequenos 

agricultores na hora que necessite, em função do seu poder de dominar. Cabe recordar que 

estamos diante de uma ação concreta da empresa pública, que se confunde com o governo.  

 

Max Weber (1961) analisa a razão implicada na ação, que está sempre dirigida a fins, que é a 

economia. Nesse sentido, racional significa a capacidade de calcular custos e ganhos da ação. 

Entretanto, nem tudo é economia, pois a ação racional pode estar dirigida a valores, como 

afirma Bourdieu (1998), já que não somos conduzidos só pela razão, mas pela construção de 

relações vinculadas a determinantes coletivos, que são as relações construídas através das 

práticas sociais. 

 

Portanto, a implantação das políticas do PNPB no semi árido significa maiores oportunidades 

e lucros para a empresa pública, beneficiada com o selo social, favorecida com a redução das 

alíquotas do PIS/PASEP e COFINS, enquanto o acesso da agricultura familiar se limita aos 

escassos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF).  

 

Entretanto, a agricultura familiar nessa região cultiva matérias-primas que não serão utilizadas 

para a produção do biodiesel, como a mamona. Com freqüência o pequeno produtor recebe 

sementes pouco produtivas e assistência técnica inadequada, variando tais condições segundo 

as diferentes sub-regiões, onde se encontram produtores familiares em situações 

extremamente diversificadas, implicando em diferentes resultados (ABRAMOVAY, 2007).  

 

Em suma, a aquisição do selo social acaba representando oportunidade de construção de mais 

poder para a Petrobras.  Num contexto em que o pequeno não tem autonomia para produzir e 

comercializar, em que novas relações se estabelecem, cabe indagar: em que medida a 

estrutura dominante mais uma vez se apropria da pequena produção? As relações de poder 

assimétricas possibilitam perceber que as instituições/regras políticas e econômicas levam as 

políticas públicas para diferentes direções, privilegiando determinados grupos ou interesses de 

forma desproporcional. Não obstante, é fundamental compreender que a manipulação do 

poder por parte dos grupos hegemônicos, nos quais se inclui a Petrobras, faz parte da atual 

fase de aceleração da modernização (BERNARDES, 2011).   

 

 

Conflitos de interesses, impactos no território e inclusão social 
 

Em 2007 foram instaladas três usinas da PBio no Nordeste e semi árido de Minas Gerais  para 

produzir biodiesel em Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros(MG), a primeira com 

capacidade instalada de 217,2 milhões de litros/ano, a segunda e a terceira de 108,6  milhões 

de litros/ano cada, totalizando 434,4 milhões de litros/ano, prevendo o envolvimento de  59 

mil agricultores familiares. Em 2009 o Programa contou com 21 mil agricultores, produzindo 

110,4 mil toneladas de mamona em 137,9 ha, duplicando-se esse número em 2010.  
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A compreensão do funcionamento do selo social no Nordeste e Norte de Minas Gerais passa 

pela percepção da relação empresa pública versus agricultura familiar, considerando-se o 

lugar que cada agente ocupa no modelo de desenvolvimento econômico. Assim sendo, nessas 

regiões a pequena produção agrícola vai se relacionar com um ator diferente das demais 

regiões, a empresa pública, apresentando contornos distintos, tratando-se, portanto, de outro 

tipo de confronto. Além disso, passa pela mediação dos movimentos sociais, responsáveis 

pela assistência técnica. Tal situação nos leva a pensar que, compreender os processos de 

inclusão/exclusão, implica compreender suas origens, suas formas de manifestação e seu 

lugar no modelo de desenvolvimento econômico. 

 

O esforço de transferência técnica é realizado nessas áreas com o auxílio de entidades como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento de Luta pela Terra 

(MLT), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), as federações dos 

trabalhadores na agricultura no âmbito estadual (FETAGs), as cooperativas independentes, 

ONGs, além da empresa pública EMATER. Essas entidades, que estabelecem mediações 

entre a empresa pública e a pequena agricultura familiar, são responsáveis pela contratação de 

técnicos agrícolas e acompanhamento do processo de produção em todas as etapas.  

 

No processo de transferência tecnológica, que se restringe às técnicas de plantio, manejo e 

colheita, ocorre certa dissociação entre produtor e propriedade dos meios de produção, pois 

em geral as máquinas não pertencem ao produtor agrícola, uma vez que, para adquiri-las, 

necessita de área suficiente e de recursos do PRONAF, o que raramente acontece. No caso 

dos produtores participarem de uma cooperativa, a mesma exerce controle sobre os meios de 

produção e, tratando-se do arrendamento ou parceria, cabe ao proprietário da terra o 

empréstimo das máquinas, sendo ressarcido com base no contrato.  

 

Assim sendo, no contexto dos movimentos de resistência da agricultura familiar, a dimensão 

territorial se expressa nas dificuldades do uso da técnica, que se origina “na experiência da 

escassez”. Ribeiro nos diz que “são os que experimentam a escassez que precisam desvendar 

as múltiplas ações permitidas pelo espaço herdado e costurar projetos num tecido social 

esgarçado e precário” (RIBEIRO, 2005: 97). 

 

Outro problema se vincula ao tipo de matéria prima utilizada, a mamona, mais adequada às 

condições do pequeno produtor. Entretanto, deve-se considerar como o excesso de produção 

dessa matéria prima pode gerar problemas de mercado, já que a mamona não é utilizada pela 

PBio para a produção de biodiesel, constituindo apenas um processo compensatório, 

colocando-se problemas relativos à continuidade do programa de inclusão. Assim, o processo 

de transferência tecnológica para os estabelecimentos familiares, sob a égide da política 

pública com vistas à “inclusão produtiva”, não significa necessariamente tornar moderno o 

pequeno produtor, nem tampouco agregar valor à sua propriedade, freqüentemente 

inexistente.  

 

Deve-se levar em conta que, certos usos, que dizem respeito ao valor de uso, como a 

agricultura de subsistência, configura lugares, como é o caso de parcelas significativas de 

agricultores familiares. Contudo, programas como o PNPB exigem configurações territoriais 

relacionadas com a produção de valores de troca, submetidas ao movimento do mercado. A 

viabilização de tal tarefa suscita o diálogo entre culturas distintas no sentido da apropriação 

dos recursos do território. Nesta empreitada o diálogo é controlado pelos agentes 

hegemônicos, devendo-se ressaltar que a força detida pela ação hegemônica influencia a 
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(des)organização da vida coletiva, (des)institucionalizando as relações e aprisionando o 

Estado em aspectos relacionados à garantia de investimentos e lucro (RIBEIRO, 2005).  

 

Nesse sentido, a busca da eficiência no fazer agrícola revela fragilidades metodológicas das 

formas de intervenção no desenvolvimento local, atuando por vezes os agentes na superfície 

dos problemas, creditando à mobilização bem mais do que é possível obter. Por outro lado, 

avaliações inadequadas ou inexistentes dos resultados reforçam equívocos, limitando a 

reformulação das práticas (FISHER, 2004). 

 

Deve-se levar em conta que o território que os agricultores familiares querem manter é o 

território utilizado, praticado, vivido, que é o que eles conhecem, e é nele e a partir dele que 

querem as novas conquistas. A agricultura familiar tem valores próprios acumulados por um 

conjunto de práticas. É nesse sentido que Milton Santos (1994) nos fala do espaço praticado, 

do homem lento orientado pela consciência do futuro, do homem que resiste e que, apesar de 

não ter as condições da modernidade, de não ter a mediação da técnica, é um desbravador do 

espaço enquanto base para a sobrevivência; o autor nos fala de um homem lento, que mesmo 

não dominando o saber moderno também pode fazer outro território e levar a mudanças.  

 

É um território que tem condicionantes: de localização, tamanho, limites de escala de 

produção, condições físicas inadequadas, solos que exigem recuperação, dificuldades de 

acesso à água, entre outros fatores. Tudo isso associado à falta de recursos financeiros e de 

organização, não tendo familiaridade com relações contratuais, significando incerteza na 

produção e elevação dos custos. 

 

É neste contexto que compreendemos as ações do PNPB, que contém uma dimensão 

altamente modernizadora ao instituir um programa inovador que incrementa o dinamismo 

industrial dos territórios, com reflexos na agricultura moderna. Programa que, 

simultaneamente, tentar integrar os pequenos agricultores familiares, induzindo a 

transformações em alguns territórios, embora em escala restrita, favorecendo a emergência de 

conflitos, associados àqueles agricultores que, em número crescente, buscam administrar o 

cotidiano. Nesses conflitos “emerge o rico universo de relações que têm origem nos 

confrontos entre a concepção dominante da ordem social e os numerosos outros ordenamentos 

das práticas sociais que se opõem e resistem a esta concepção” (RIBEIRO, 2005: 95). 

 

 

Breves reflexões sobre o novo papel dos movimentos sociais  
 

Do ponto de vista da incorporação dos movimentos sociais enquanto mediadores entre o 

Estado/empresa e os pequenos agricultores familiares, no papel de transmissores das técnicas, 

com implicações em termos dos limites das suas ações e práticas, na medida em que os 

movimentos sociais foram trazidos para o âmbito do governo, estamos frente não mais a uma 

questão técnica, mas política.  

 

Segundo o sociólogo Luiz Werneck Vianna (2009:1), todos os setores, do agronegócio aos 

sindicatos, “se aninharam no interior do Estado”, dizendo-se esse Estado representante de 

todos. Para o autor, quem estabelece as regras do jogo no que se refere à expansão da 

economia nacional, tanto no mercado interno como externo, são os setores hegemônicos 

nacionais do agronegócio, das finanças e da grande indústria. Não obstante, o governo 

conseguiu juntar todos no seu âmbito, impondo ao agronegócio a questão ambiental e o 

convívio com a agricultura familiar. O autor assinala que o governo 
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“tem demonstrado uma enorme capacidade de harmonizar contrários, e de que a obra desses 

contrários seja vista como a serviço da nação na sua totalidade. Isso não se faz por muito tempo, 

nem se consegue criar a ilusão em todos de que aquilo que está sendo feito fundamentalmente 

para atender alguns esteja atendendo a todos” (VIANNA, 2009:2). 

Segundo o autor, o anúncio e a divulgação de mudanças no cenário nacional, como a subida de 

30 milhões de pessoas a um novo patamar de consumo, revelam que o governo se dedicou de 

fato ao enfrentamento da questão social, mas com certos limites, uma vez que a “harmonização 

de contrários” não persistirá muito tempo. Afirma que “o desenvolvimento e a questão nacional 

estão sendo pensados de forma tecnocrática e de modo assimétrico em relação à vontade da 

sociedade, que a sociedade civil está desmobilizada e que os movimentos sociais foram 

cooptados” (VIANNA, 2009:2). 

 

Num contexto de envolvimento de organizações distintas e específicas, como o 

Estado/empresa e a agricultura familiar, sob mediação dos movimentos sociais, no qual estão 

presentes assimetrias e conflitos articulados numa trama de interesses, o empírico recicla a 

noção de desenvolvimento local (BERNARDES, 2011). 

 

Para Llorens (2001), a promoção do desenvolvimento econômico/social por meio do 

planejamento em frações do território significa um desenvolvimento territorialmente mais 

equilibrado, revelando iniciativas de desenvolvimento local, com vistas ao enfrentamento da 

pobreza, criando entornos institucionais econômicos, políticos, sociais e culturais, 

implantando infra-estruturas, capacitando os recursos humanos e criando sistemas de 

informações locais. Nesse sentido, desenvolvimento local na visão oficial nos remete “à 

combinação entre estabilidade e transformação, inovação e permanência, competição e 

solidariedade”, revestidos de sentidos contraditórios, manejados por interesses traduzidos por 

gestores desse processo, que atuam em distintas escalas (FISHER, 2004:8). 

 

Santos e Silveira (2001) trabalham a noção desenvolvimento local na perspectiva do 

desenvolvimento solidário ou alternativo, em que as ações se inspiram na qualidade e 

cidadania, sem rejeitar, mas impondo limites ao desenvolvimento econômico, privilegiando a 

escala local, salientando formas de produção autônomas com tecnologias apropriadas. 

Entretanto, na medida em que a ordem global deve ser acatada, o lugar para a solidariedade é 

menor, podendo-se afirmar que a crescente interpenetração entre interesses empresariais e 

ações do Estado está mais voltada para a eficácia da gestão do que para a justiça social.  

 

O que nos interessa aqui é que as práticas das políticas públicas voltadas para a inclusão dos 

pequenos produtores agrícolas deveriam ter como centro a produção do ser social e sua 

consciência, ou seja, um projeto da vontade coletiva, que significa romper com as estruturas 

herdadas que levam à inação, romper com estruturas não apenas econômicas, mas com a 

superestrutura, que envolve um conjunto de códigos culturais que permite o acesso às 

estruturas econômicas. Por isso indagamos: em que medida a vontade coletiva e seu saber 

prático vêm participando na articulação do projeto governamental? Qual o nível de autonomia 

do pequeno agricultor familiar na relação com a empresa pública produtora de biodiesel? 

Quais as suas possibilidades de emancipação? 

 

Autonomia quer dizer entendimento do projeto, e o agricultor familiar entende o projeto 

quando é sujeito da ação, e ele só tem projeto quando sabe qual é o sentido da vida dele. Na 

medida em que o pequeno produtor familiar não participou da concepção do selo social, que 

não foi sujeito da ação, que não tem entendimento da ação, não pode ter autonomia. Assim, 

ele não tem autonomia para impor o preço, para decidir sobre a matéria-prima que vai utilizar, 

sobre as formas de produzir, etc. 
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E o que o Estado brasileiro está fazendo como garantia de cidadania, dos direitos, no caso do 

PNPB? O Estado cresceu muito para regar as novas manipulações normativas, mas não para 

tratar dos direitos. O eu tenho direito não cresceu, cresceram as políticas redistributivas, 

compensatórias, mas não cresceu o sujeito de direito, não cresceu como cidadão, cresceu 

como receptáculo de políticas públicas, cresceu como clientela, como estatística, servindo 

como instrumento de manipulação. Cidadania é conquistada, não é dada, não é oferecida com 

o cartão do seguro da produção, com o talão de cheque para utilizar o banco, com o 

empréstimo da máquina para preparar a terra. Quando a cidadania é dada, é manipulação, 

significa manter o sujeito político naquele mesmo lugar que ocupa. Portanto, as políticas do 

PNPB aparecem menos como formas de participação, e mais como privilégios, do que como 

direitos. 

 

Estamos frente a uma nova interpretação potencial dos movimentos sociais, construída pelo 

desencontro entre a velocidade exigida pelos impulsos globais e as permanências oriundas das 

lutas sociais, representadas pelos pequenos agricultores familiares. Nesta experiência os 

arranjos espaciais significam a coexistência conflituosa de diferentes racionalidades que 

acompanham a imposição de uma ordem técnica que transforma a experiência de classe, 

demandando nova ordem territorial, ou seja, mais terra e novos recursos, o que só é possível 

com mais técnica. 

 

 

Considerações finais 
 

Em suma, o que faz do projeto biodiesel uma realidade singular é o encontro entre interesses 

extremamente divergentes, possibilitando a emersão da tensão entre desenvolvimento 

econômico e social, envolvendo o desencontro, não apenas de temporalidades históricas, com 

técnicas distintas, mas acima de tudo, de tempos sociais, o que se traduz numa quase 

impossibilidade de formulação de um projeto que incorpore efetivamente todos.  

 

No âmbito do processo de modernização o mundo agrário assume papel relevante na condição 

de partícipe desse processo, e embora a condição da mudança faça parte da emergência da 

sociedade moderna, as transformações se realizam com a preservação de setores das elites 

tradicionais. Nesse mundo o desenvolvimento econômico gera um desenvolvimento social 

muito aquém de suas possibilidades. Portanto, é preciso desconstruir o raciocínio 

economicista da eficácia, pois, muito mais do que distribuição econômica, da renda, o 

fundamental é a distribuição dos recursos sociais, culturais, políticos, uma vez que a questão é 

mais social do que econômica (MARTINS, 2002). 

 

Analisando as políticas públicas, com ênfase na possibilidade de superação dos problemas 

nacionais contemporâneos, Vianna afirma “que aprendemos a ter uma percepção dialética do 

mundo a partir da escravidão. Uma dialética sempre refratária à síntese, obrigando à 

negociação entre pólos opostos. Tudo deve ser negociado, e essa não é uma marca apenas do 

Brasil tradicional. Isso se reitera nas práticas políticas modernas – no fundo, a experiência da 

social-democracia brasileira, de FHC a Lula, é a de permanente negociação entre princípios e 

interesses” (VIANNA, 2009:2). Tais práticas estão associadas a formas precárias de inclusão, 

sendo necessário pensar em múltiplas alternativas em relação às distintas realidades. A 

questão que se coloca é a busca de caminhos políticos que ultrapassem o Estado.  
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É importante ter em conta que o esforço empreendido para analisar políticas públicas e as 

relações entre empresa pública (PBio) e a pequena agricultura familiar, tendo como 

mediadores organizações vinculadas aos movimentos sociais, se refere a temas extremamente 

complexos e foi realizado para estes territórios e este momento, não devendo, portanto, ser 

generalizados. Em outros tempos, mudanças que possam ocorrer nos interesses e ações, 

certamente significarão também mudanças nos problemas e nos conflitos. É igualmente 

problemático apreender a complexidade das ações, seus determinantes e o que poderia ser 

melhor. Também é muito difícil falar dos pequenos agricultores familiares se não 

conhecermos seus princípios e valores e como se dá a construção da sua cultura, e tudo isto 

impede o entendimento das transformações em sua plenitude. 

 

O que tentamos fazer nesse trabalho foi uma exposição dos problemas existentes procurando 

evitar a armadilha de tratar as questões numa perspectiva ideológica unilateral, embora seja 

impossível abstrair do nosso sistema de valores, que também envolve uma ideologia. 

Trabalhamos na esfera das reflexões sobre movimentos sociais numa dada situação, que são 

problemas muito novos; portanto, como afirmamos anteriormente, não devem ser 

generalizados. Trabalhamos questões que apenas começam a ser formuladas e para as quais 

devem ser pensadas novas soluções. O importante é prestar atenção aos novos problemas que 

vêm surgindo, aprofundar sua reflexão e significado. 
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