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15. AS JORNADAS DE AGROECOLOGIA: CAMPONESES E 

CAMPONESAS EM MOVIMENTO CONSTRUINDO O PROJETO 

POPULAR E SOBERANO PARA A AGRICULTURA 

 

Ceres Luisa Antunes Hadich1  

 José Maria Tardin2 

RESUMO: A Jornada de Agroecologia é uma coalizão política constituída em 2001, 

que resultou de amplo processo dialógico entre os Movimentos Sociais do Campo e 

Organizações Não-Governamentais atuantes no estado do Paraná, que desde os anos 80 

promovem a Luta Pela Terra e Pela Reforma Agrária e a Agroecologia. Atua 

potencializando os processos político-organizativos, econômicos e culturais locais e 

regionais num movimento camponês agroecológico com maior densidade e 

expressividade política e social. Desde 2002 realiza o Encontro Estadual com média de 

quatro mil participantes. Apesar de serem realizadas em municípios paranaenses, as 

Jornadas têm uma abrangência internacional, em seus aspectos de participação e alcance 

político. Tem impulsionado a transição agroecológica associada à luta política que 

culminou na aprovação de legislações e políticas governamentais coibitivas aos 

transgênicos e aos agrotóxicos, e ao enfrentamento direto às transnacionais. As jornadas 

estabelecem fortes relações de solidariedade à luta da classe trabalhadora e dos povos 

oprimidos, à nível nacional e internacional. Seu Manifesto Político apresenta os 

objetivos estratégicos e os lemas “Cuidando da terra, Cultivando a Biodiversidade e 

Colhendo soberania alimentar; Terra Livre de Transgênicos e Sem Agrotóxicos; Por um 

Projeto Popular e Soberano para a Agricultura”, expressam o acúmulo ideológico e 

teórico do período. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia; Movimentos Sociais do Campo; Cooperação; 

Reforma Agrária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por muitos anos, a chamada agricultura industrial moderna, embrião de o que 

nos anos 90 se transformou no agronegócio, foi tomada como a saída para os problemas 

da fome e da miséria no mundo. 

Dessa maneira, décadas de conhecimento e desenvolvimento das forças 

produtivas e das tecnologias estiveram voltadas a trazer respostas e argumentos que 

fortalecessem esse discurso. 
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Diferentemente do que se propagandeava, porém, nem a revolução verde, nem 

tampouco o agronegócio resolveram a questão das diferenças sociais e das necessidades 

da humanidade, isso porque em ambos os casos o que se buscava não era, e não é a 

reestruturação de um modelo de produção menos centralizador, concentrador, 

explorador, pelo contrário, a agricultura moderna e o agronegócio se baseiam na lógica 

da produção de mercadorias, geração de lucros, exploração de pessoas e dos recursos 

naturais e claro, toda essa engrenagem deitada sobre o berço da propriedade privada. 

Diante da crise social, ecológica e econômica crescente no capitalismo, ao que 

corrobora a revolução verde e agora o agronegócio, ficou cada vez mais clara a 

necessidade de construir um novo paradigma para a agricultura mundial. 

Nessa perspectiva as forças populares, e, principalmente, os movimentos sociais do 

campo, a partir dos anos 90, passaram a identificar na Agroecologia a alternativa 

possível para a reconstrução da agricultura. 

Em 2001, no estado do Paraná, se estabeleceu uma ampla coalizão de 

Movimentos Sociais do Campo, Organizações da Agricultura Familiar e de assessoria 

dando início as Jornadas de Agroecologia, uma ação inédita e popular de caráter 

massivo, denúncia e contraponto ao agronegócio, estudo, socialização da prática e da 

experiência agroecológica e camponesa. 

Realizadas ao longo de mais de uma década, os encontros anuais passaram a 

representar a síntese do processo de construção da agroecologia e embate ao 

agronegócio, consolidando-se como uma escola popular e camponesa permanente, 

renovada ao longo de cada ano nos territórios camponeses, atingindo seu auge nos 4 

dias de encontro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 No Paraná, constituiu-se um campesinato tradicional numeroso e disperso em 

grande parte do seu território que desenvolveu complexo mosaico de agroecossistemas 

de policultivos alimentares em bases ao trabalho familiar e de cooperação entre 

vizinhos, com largo uso da tração animal, a partir de sementes e animais crioulos, com 

manejo da fertilidade especialmente centrado no sistema de pousio e reciclagem de 
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resíduos vegetais de toda ordem e do esterco dos animais.   

As comunidades camponesas se organizavam com elevado nível de 

sustentabilidade, que incluía diversos sistemas agroindustriais movidos por energia 

hidráulica, ampla rede de profissionais de serviços, como ferreiros, carpinteiros, 

pedreiros, com amplas capacidades e conhecimentos para o uso dos bens naturais locais.    

Instalaram escolas, muitas vezes autônomas e bilíngues, as músicas, danças, 

peças teatrais, o artesanato, práticas desportivas típicas, a força mística da religiosidade 

popular, a multivariada gastronomia oferecida nas festanças, asseguravam intensa 

sociabilidade cultivando o “espírito” camponês. 

Sua história está marcada pelas chagas das violências, que se expressa em maior 

escala na Guerra do Contestado (1912-1916), na ação do Estado Novo Getulista (1938-

1945), e nas barbáries da Ditadura Militar (1964-1985), esta última, impositora do que 

se convencionou denominar de “revolução verde” nos marcos da subordinação direta à 

hegemonia do capital internacional sob tutela geopolítica dos Estados Unidos da 

América.  

A resistência camponesa na Guerra do Contestado, na Revolta dos Colonos do 

Sudoeste do Paraná, o conflito de Porecatu, são respostas políticas que se renovam nos 

anos 80 na luta dos Ribeirinhos do Rio Paraná expulsos das terras pelo Estado Militar 

para a construção de Itaipu, que culmina numa articulação nacional e leva à criação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, enquanto outra frente se 

organiza na renovação do sindicalismo, expresso no Departamento Rural da Central 

Única dos Trabalhadores – CUT, que atualmente constitui a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar - FETRAF. 

A Jornada de Agroecologia se apresenta com caráter popular, massiva em seu 

alcance social, portanto, como dinâmica social do campesinato, ao mesmo tempo em 

que busca atrair ao diálogo e ação conjunta outros segmentos da sociedade, 

notadamente aos estudantes, técnicos, pesquisadores e docentes, partidos políticos 

progressistas e seus membros detentores de mandatos populares, e o movimento 

ambientalista. 

Explicita-se como sendo uma articulação que parte desde as ações concretas e 

efetivas das famílias camponesas e suas múltiplas formas de associação e cooperação no 



PEDAGOGIA DO MOVIMENTO: práticas educativas nos territórios de Reforma Agrária no Paraná 
 

VII ENCONTRO ESTADUAL DAS EDUCADORAS E EDUCADORES DA REFORMA 
AGRÁRIA DO PARANÁ 

02 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 
CASCAVEL – PR 

118 
 

interior dos seus agroecossistemas, comunidades e assentamentos e se projeta em 

sistemas em redes de alcance estadual, pluriestadual, nacional e internacional. 

Faz um recorte de classes, ao afirmar na sua 6ª Carta como sendo “um coletivo 

político que se contrapõe diretamente ao Capitalismo e sua expressão através do 

Agronegócio, que se reproduz através do latifúndio, do trabalho escravo, da violência, 

e expulsa as famílias do campo, desestabiliza a soberania alimentar do país, degrada e 

contamina a natureza e os seres humanos”. Portanto, não tem a ilusão de humanizar e 

tampouco ecologizar o capitalismo, e busca na ciência da agroecologia as orientações 

fundamentais para a reconstrução ecológica da agricultura na sua estratégia de 

resistência e luta pela transformação radical da sociedade.  

A cada ano, desde 2002, realiza o Encontro Estadual, com duração de quatro 

dias, e participação média de 4.000 pessoas, sendo 95% de camponesas e camponeses. 

Este evento se concretiza com uma Marcha Pública como ato de abertura, e segue com a 

Feira da Biodiversidade e Alimentos Ecológicos, Conferências em Plenária, Oficinas de 

Intercâmbio das Experiências e Seminários, Noites Culturais e o Ato Político com 

Autoridades Governamentais e Parlamentares, entre outros. Neste Ato Político, entrega 

a Carta da Jornada de Agroecologia, onde expressa sua posição estratégica e conjuntural 

e suas reivindicações, que passam a ser objeto das ações coletivas no transcorrer de cada 

período.  

Sua realização tem sido patrocinada pelos Governo Federal, Estadual e as vezes 

Municipais, além de Instituições e Empresas Públicas e agências de cooperação 

internacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por seu caráter e funcionalidade a Jornada de Agroecologia permite fazer 

repercutir a concretude material do fazer camponês na produção agrícola, animal e 

agroflorestal no plano micro e macro político, de forma direta e protagonista, na medida 

em que é expressão do campesinato em movimento, seja gestando agroecosssistemas 

complexos e processos agroindustriais e de relação com o público urbano oferecendo-

lhe alimentos de elevada qualidade biológica, como formulando, propondo e 
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reivindicando políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentado em bases à 

agroecologia camponesa. 

Por outro lado, estabelece o enfrentamento direto ao agronegócio, acumulando 

duas vitórias significativas, quando em 2003 promoveu um protesto junto a um centro 

de pesquisa e produção de sementes de soja e milho transgênicos da transnacional 

Monsanto, em área rural do município de Ponta Grossa, que dias depois foi ocupado por 

famílias camponesas e Sem Terra. O coletivo da Jornada de Agroecologia aí estabeleceu 

amplo processo de apoio às famílias, convertendo a área no Centro Chico Mendes de 

Agroecologia, onde promoveu eventos de formação político-técnica de camponeses, 

camponesas e jovens do campo. Toda a área de 35 ha foi convertida em bases 

agroecológicas, através dos Mutirões da Agroecologia com média de 200 participantes. 

As atividades foram encerradas após 18 meses, dado que as famílias foram despejadas 

da área por ordem judicial. 

Já em 2006, após a ocupação do centro de transgeniese para soja e milho, da 

transnacional Syngenta, no município de Santa Teresa do Oeste, por famílias da Via 

Campesina, o coletivo da Jornada de Agroecologia promoveu aí sucessivos eventos de 

formação e de apoio à produção agroecológica. 

As jornadas não são um processo isolado do conjunto de lutas da classe 

trabalhadora, camponesa e urbana. Ao contrário, elas fortalecem o embate ao modelo 

explorador e degradante do capitalismo, apontando suas contradições e propondo 

alternativas concretas, na construção de outro campo. 

 De toda forma, se fortalecem ao longo dos anos com uma alta capacidade e 

referência na promoção de atos políticos, envolvendo autoridades, aliados e apoiadores 

e pautando políticas concretas para a agricultura familiar, camponesa e agroecológica. 
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