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No início de 2010 a nova gestão da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Nutrição (ENEN) reuniu-se na Universidade Estadual do Ceará junto de 

estudantes de nutrição da UFSC, USP, UNESP, UNEB, UFBA, UFPB e da própria 

UECE para debater temas que consideramos importantes e fundamentais para o 

Movimento Estudantil de Nutrição (MEN).  

Inauguramos aqui um material de formação política para os estudantes, 

intitulado “Cadernos de Nutrição”, onde consta uma breve apresentação dos 

temas discutidos e textos recomendados.  

 

Gestão 2010 “Crescemos Somente na Ousadia” 
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 “Tristeza não interessa,  
vamô fazê festa, vamô fazê festa…” 
 
Comemorar é, na raiz da palavra,  
trazer à memória, esta que aos 

brasileiros sempre faltou. Ainda que ter o que  
comer e onde morar seja uma incerteza para 
não poucos em nossa sociedade, sem dúvida 
somos um povo alegre. E a amnésia nos ajuda a seguir sendo o futuro do pretérito. 

É preciso recordar alguns grandes acontecimentos, aproveitando a semana da 
culinária francesa no Restaurant Universitaire da UFPR. 

França é o país onde morreu exilado Josué de Castro, geógrafo da fome. 
Diferente de nós, não esqueceu do Brasil, aquele de fato: “Não foi na Sorbonne, nem 
em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da 
fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangues do 
Capiberibe, nos bairros miseráveis do Recife.” 

16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Entretanto, quase ninguém se 
lembra dos outros 364 dias de fome que, sem sonoros discursos, vêm ceifando vidas 
anônimas. Na era da abundância, é inédito na história do mundo um record de 1 bilhão 
de famintos. Chic de morrer. 

Com crise ou sem, entre tsunamis e marolinhas, o Capital vai acumulando em 
poucas mãos uma riqueza produzida por muito mais mãos-de-obra. Para adoçar a 
realidade, lá vem a ideologia do bom senso: Desde que o mundo é mundo pobreza é 
fruto do acaso e da indolência, contra os quais só restam meios paternalistas. 

No Brésil de 2009, o IBGE relata pelo último Censo Agropecuário que 1% das 
pessoas detém 46% das terras. Pouco interessa que só cultivem soja e milho e os 
exporte como ração animal, a terra é de quem nela investe. A humanidade precisa é 
aprender a viver da luz e dos pensamentos positivos! 

Como soluções menos improváveis, citam os especialistas, basta cada um 
fazer sua parte, cuidando do seu estilo de vida saudável. Parafrasendo a proposta da 
rainha francesa aos sans-culottes: “quem não tem pães, que coma brioche!” De 
preferência, integral, orgânico, light e sem gordura trans. Questão de opção. Além 
disso, diante dos recursos são escassos, não desperdicemos alimentos. Mas a quem 
cabe “sensibilizar” a mão invisível dos supermercados? Dia e noite, escoam suas 
mercadorias excedentes nos grandes lixões, para manter uma oferta equilibrada de 
alimentos e se aproveitar integralmente de nós. 

Chamar cozido de feijão de cassoulet, em termos práticos, faz tanta diferença 
quanto chamar fome de “insegurança alimentar grave” ou pobreza de “vulnerabilidade 
social”. Máscaras bem-intencionadas que nos poupam de encarar o passado. 

Produto e substrato do trabalho humano, o alimento está na história e cultura, 
seja nos banquetes dos banqueiros, na bóia-fria do cortador de cana ou na cesta 
básica do operário. Compana, por exemplo, é o que se come junto ao pão. 
Companheiro, além de dividir o pão, é quem for capaz de tremer de indignação a cada 
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vez que se comete uma injustiça no mundo. Se não nos falha a memória, já dizia o 
poeta: para cantar a vida, primeiro é preciso transformá-la. 
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Existe uma expressão popular que 
diz: “Somos o que comemos”.  

Isso significa que somos fruto de 
tudo aquilo que a alimentação 
carrega consigo. E o que ela carrega 
é toda uma dimensão cultural de 
um determinado povo, seu jeito de 
produzir (sua técnica), os 
instrumentos utilizados (mais ou 
menos impregnados de tecnologias 
avançadas), os hábitos empregados, os gêneros alimentícios tradicionais, a 
relação que se estabelece entre comunidade e natureza e a própria história 
desse povo.  

Assim, “comemos” mais do que uma cenoura ou um refrigerante, comemos 
tudo o que está por trás da produção dessa cenoura e desse refrigerante, pois o 
ato de comer é o que sustenta a manutenção desse tipo de produção. E em 
último aspecto, esse tipo de Cultura Alimentar.  

O porquê de termos cenoura e refrigerante para comprarmos nas feiras e 
supermercados é explicado pela história da humanidade. A humanidade está 
sempre mudando, ao construir relações entre si e com o meio ambiente vai 
colocando em choque realidades e idéias e superando-as. Assim, no final do 
século XVIII, quando da Revolução Francesa e de outras revoluções de mesmo 
caráter, a humanidade optou por uma nova forma de viver, cujas 
transformações de ordem político-econômico-social, implantaram o sistema 
capitalista. Após 200 anos de capitalismo, vivemos uma fase “diferenciada” 
onde tudo é industrial e global. A globalização, instrumento dessa fase, é uma 
política que entende que as barreiras (econômicas, políticas, culturais) entre 
países podem e devem ser superadas.  

Equivocadamente, nos ensinam na sala de aula sobre isso, tentando passar certa 
neutralidade dos fatos, sem posicionamentos. Mas ao admitir de maneira fria 
que na globalização corre-se o risco de perda da diversidade das culturas, por 
adotar-se um padrão de produção homogeneizante, opta-se por defender essa 
globalização, pois seus efeitos adversos são conseqüências naturalizadas, não 
passíveis de questionamento ou mudança.  

Assim, naturalizando a globalização aceitamos empresas do ramo do fast food 
(Mc Donald’s, Burguer King, Bob’s, Subway, Habbib’s, etc) e a intensa 
industrialização da nossa alimentação.  O que muitos dizem sobre essas 
mudanças é que elas fazem parte da vida e que necessitamos de praticidade e 
comodidade. E, portanto, a industrialização das comidas é imprescindível.  
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Na verdade, essa globalização acaba 
com culturas regionais e tradições 
alimentares. Muitas vezes, deixa-se de 
consumir tapioca, frutas e comidas 
regionais para se consumir lanches, 
refrigerantes, salgadinhos, donut’s, 
hambúrgueres, etc.  

Além disso, a comodidade está atrelada 
a um modelo de vida pouco cômodo, 
pois “time is money” e não há tempo a 
perder. Despender tempo com uma 
produção de alimentos mais 
ecologicamente correta e 
nutricionalmente segura não importa 

quase nada. Assim como, aproveitar uma refeição com calma, saboreando a 
comida é perda de tempo. 

“Ta aí o fast food.E é tudo tão rápido, 

você recebe sua refeição rapidamente, 

consome rapidamente, para que rapidamente 

mais refeição seja produzida e consumida. 

O fast food! Tão globalizadamente conhecido 

e tão globalizadamente causador de morbi-mortalidades”. 

 

 

Mas será que devemos aceitar essa mudança da 
cultura alimentar, que deixa o mercado ditar as 
demandas de consumo?  

Um consumo que produz, contraditoriamente, 
pobres obesos.  

Um consumo que afeta todas as classes sociais, 
porém de modo diferente, porque as conseqüências 
para ricos e pobres variam diante das perspectivas e 
dos direitos garantidos. Sabemos: não há equidade na garantia de educação, 
saúde e segurança alimentar e nutricional aos pobres. 

Um consumo construído pelo sistema que vivemos e intrinsecamente ligado a 
sua existência. 
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A globalização representa a instalação de grupos empresariais, de diversos 
países, no Brasil e a reprodução daquilo que gere mais dinheiro, trata-se da 
instalação de indústrias, redes de supermercados, plantações do tipo 
monocultura. Isso, de modo geral, afeta a qualidade e o tipo de gêneros 
alimentícios produzidos, o preço dos alimentos e a biodiversidade. E utilizando 
a mídia, dita-se as preferências alimentares, o que é “bom” para se comer ou o 
que é “cool”. 

O exemplo da soja é bastante típico neste caso. O Brasil, grande exportador de 
soja, impulsionou o consumo pelos brasileiros, através do incentivo das 
nutricionistas nas revistas e nos canais de televisão, tendo como argumento seus 
benefícios a saúde. Entretanto, por trás desse belo argumento estava o 
excedente de soja que precisava ser vendido para não causar prejuízo aos 
grandes produtores dessa monocultura.  

Assim, muitas vezes cumprimos o papel de vendedoras profissionais dos 
alimentos e produtos que “devem” ser consumidos pela população. Nosso 
papel, para eles, nada tem haver com alimentação saudável. Pouco tem haver 
com o conteúdo nutricional da cenoura ou do refrigerante.  

A ciência da nutrição tem que resgatar a essencialidade da alimentação, 
reinventar a cultura alimentar negando o que é prejudicial e fortalecendo 
aquilo que é cotidiano e tradicional. E hoje pode fazer isso junto de movimentos 
de resistência como Slow Food e outros movimentos sociais como a Via 
Campesina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimento internacional em resposta aos efeitos padronizantes do 
fast food; ao ritmo frenético da vida atual; ao desaparecimento das tradições culinárias 
regionais; ao decrescente interesse das pessoas na sua alimentação, na procedência e 
sabor dos alimentos e em como nossa escolha alimentar pode afetar o mundo. Site: 
www.slowfoodbrasil.com/ 

 Movimento internacional que coordena organizações camponesas 
de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e 
comunidades indígenas e negras da Ásia, África, América e Europa. Uma das principais 
políticas é a defesa da soberania alimentar ( direito dos povos de decidir sobre sua própria 
política agrícola e alimentar). Site: www.viacampesina.org/ 
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Confrontar as contradições e denunciar aquilo que vai contra nossa luta, por 
um Brasil sem Fome, com Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania 
Alimentar, é uma saída para irmos construindo novas relações no plano da 
alimentação e novos profissionais de nutrição. 

A cultura alimentar está fortemente relacionada à determinação da cultura de 
um povo. E cultura se faz pelo povo, não num movimento passivo e natural, 
mas ativo e reivindicatório. 
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Os estudantes de 
nutrição, pouco ou quase 
nada, aprendem sobre a 
produção de alimentos 
no Brasil. Porém, é isto 
que define o que vai ou 
não ser vendido nas 
feiras e supermercados e 
estará à disposição do 
prato do brasileiro. Ou 
seja, aquilo que nossos 
pacientes (ou nosso 
povo) irão consumir. 

Em geral, aprendemos que é importante saber quais os alimentos de época e 
que devem ser recomendados, pois além de mais fresquinhos são mais baratos, 
facilitando financeiramente. Mas pouco se sabe sobre o quê é produzido em 
mais quantidade no país, em quais regiões e com quais técnicas.  

Serão estas, ambientalmente corretas?  Serão estes, os alimentos que mais 
necessitamos?  Existe relação entre o modelo de produção de alimentos no 
mundo e a manutenção da fome?  

Apesar da grande produtividade de gêneros alimentícios pelo mundo, ainda 
vivemos realidades catastróficas: 1,01 bilhão de famintos no mundo, acréscimo 
de 100 milhões no ano passado (segundo relatório da FAO 2009 – “O Estado da 
Insegurança Alimentar no Mundo:crise econômica repercussão e ensinamentos 
extraídos” ).  

A produção de alimentos no Brasil está assentada hoje, fundamentalmente, no 
modelo agrícola introduzido a partir da década de 80: o agronegócio, baseado 
na monocultura, no uso de agrotóxicos e da tecnologia dos transgênicos.  

O que é o Agronegócio? 

Em inglês “agrobusiness”,  é o conjunto de negócios relacionados à 
produção, processamento e distribuição de suprimentos agrícolas e itens 
produzidos a partir deles. 

Ou seja: É o conjunto das empresas produtoras de insumos, as propriedades 
rurais, as indústrias de processamento, distribuição e o comércio nacional e 
internacional de produtos agropecuários. 
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Existe uma lógica orientadora desse modelo de produção: produtividade e 
consumismo. A produção de qualquer item necessário (ou não) a vida, está 
relacionada com a proposta de sociedade que o capitalismo implementa. Na 
sociedade de consumo, produzir excessivamente é a melhor maneira de 
continuar gerando muitas riquezas. E quem melhor corresponde a essa 
produtividade que gera o máximo de lucro é o agronegócio.  

As conseqüências sociais costumam ser omitidas. Em muitas regiões do Brasil, 
os empresários do agronegócio (em sua ambição crescente), compram terras de 
famílias que acabam por se deslocar para as cidades onde não podem mais 
plantar (ter sua subsistência) e passam dificuldades, pois a cidade nada oferece 
de oportunidades.  

Apesar de altos investimentos governamentais, o agronegócio gera menos 
emprego do que a agricultura familiar, que recebe bem menos recursos. E 
concentra a maior parte da riqueza produzida nas mãos de poucos, por isso não 
se pode dizer que desenvolva o país. 

Do ponto de vista alimentar, os empresários do agronegócio ocupam as terras 
antes utilizadas para policultura, levando ao aumento dos preços dos alimentos 
básicos que servem para a alimentação humana. Os estoques destes 
consequentemente caem em quantidade. E muitas famílias deixam de produzir 
variedades alimentícias para arriscarem-se no ramo das monoculturas, 
prejudicando mais ainda a disponibilização desses itens para o consumo 
interno.  

E justamente por isso, não traz desenvolvimento social e contribui para a 
manutenção da fome no mundo. Dados mostram que a produção mundial de 
grãos seria suficiente para alimentar toda a população mundial, a maioria 
desses grãos vai para produção de agrocombustível e ração animal.  

Além: o agronegócio polui mais, reduz a biodiversidade e empobrece o solo. 
Sem falar, da exploração do trabalho!  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Essa façanha, não se deve 
à tradições culturais de produção desse grão, não somos grandes comedores de 
soja, mas alto grau lucrativo da soja enquanto commodity.  

 

 

 

 

 

commodity: em inglês ‘mercadoria’, referência aos produtos de base em estado 
bruto (matérias-primas) ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade 
quase uniforme, produzidos em grandes quantidades. Podem ser estocados por 
determinado período sem perda significativa de qualidade.Possuem cotação e 
"negociabilidade" globais; portanto, as oscilações nas cotações destes produtos de 
base têm impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais.  

Exemplos: café, trigo, soja (commodities agrícolas), água, créditos de carbono 
(commodities ambientas) ouro, petróleo, etc. 
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E para justificar sua produção, “a soja passou a curar tudo” com respaldo 
das/dos nutricionistas.  

E hoje quem põe comida no prato do brasileiro? 

Agricultura Familiar (camponesa)....  

Não há como existir qualquer tipo de segurança, social, ambiental, alimentar e 
nutricional em um país cujo modelo agrícola se assente no agronegócio. Só 
quem tem condições de garantir isso hoje são os pequenos produtores 
camponeses, através da agroecologia. 

Reforma Agrária.... 

Quando falamos de distribuição de terra, estamos falando de distribuição de 
recursos naturais, neste pedaço de terra que defendemos para a reforma 
agrária tem árvores, tem animais, tem biodiversidade.  

A formação do nutricionista exige a compreensão da realidade para qual ele irá 
orientar. Sem uma compreensão desse tipo, da realidade agrária e social 
brasileira, seremos meros especuladores e jamais seres transformadores e 
verdadeiramente solidários para com os problemas nutricionais da 
humanidade. 
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QUEM DECIDE O QUÊ COMEMOS? 

(por Esther Vivas) 

A crescente mercantilização da agricultura é uma realidade inegável nos 
dias de hoje. A privatização dos recursos naturais, as políticas de ajuste 
estrutural, os processos de “ descampesinizaçã o”, a industrialização dos 
modelos produtivos e os mecanismos de transformação e distribuição de 
alimentos nos conduziu a atual situação de crise alimentar. 

Neste contexto, quem decide o que comemos? A resposta é clara: Um 
punhado de multinacionais da indústria agro-alimentar que, com o 
beneplácito de governos e instituições internacionais, acabam impondo seus 
interesses privados acima das necessidades coletivas. Frente a essa situação, 
nossa segurança alimentar está gravemente ameaçada. 

A suposta “preocupação” por parte de governos e instituições como o G8, 
G20, Organização Mundial do Comércio, etc.., frente ao aumento do preço 
dos alimentos básicos e seu impacto nas populações mais desfavorecidas, 
que mostraram o transcurso do ano de 2008 em Cúpulas internacionais, 
não fez mais que mostrar sua profunda hipocrisia. O atual modelo agrícola 
e alimentar lhes garante importantes benefícios econômicos, sendo utilizado 
como instrumento imperialista de controle político, econômico e social no 
que diz respeito aos países do sul global. 

Como assinala o movimento internacional Via Campesina, ao final da última 
reunião da FAO em Roma na metade de novembro: “ A ausência dos chefes 
de Estado dos países do G8 têm sido uma das causas principais do fracasso 
total desta Cúpula. Não se tomaram medidas concretas para erradicar a 
fome, deter a especulação sobre os alimentos ou frear a expansão dos agro-
combustíveis”. Assim mesmo, apostas como a Parceria Global para a 
Agricultura e a Segurança Alimentar e o Fundo Fiduciário para a Segurança 
Alimentar do Banco Mundial, que contam com o apoio explícito do G8 e do 
G20, apontam nesta direção, deixando nossa alimentação, uma vez mais, em 
mãos do mercado. 
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De todos os modos, a reforma do Comitê de Segurança Alimentar (CSA) da 
FAO é, segundo a Via Campesina, um passo adiante na direção de 
“democratizar” as decisões em relação a agricultura e alimentação: “ ao 
menos este espaço respeita a regra básica da democracia, isto é, o principio 
de “ um país, um povo”, e outorga um novo espaço à sociedade civil”. Ainda 
que esteja por ver a capacidade de incidência real do CSA. 

Monopólios 

A cadeia agro-alimentar está submetida, em todo seu processo, a uma alta 
concentração empresarial. Se começarmos pela primeira etapa, as sementes, 
observamos como dez das maiores companhias (como Monsanto, Dupont, 
Syngenta, Bayer…) controlam, segundo dados do Grupo ETC, a metade de 
suas vendas. As leis de propriedade intelectual, que dão às companhias 
direitos exclusivos sobre as sementes, estimulam ainda mais a concentração 
empresarial do setor e tem destruído a base do direito campesino a 
manutenção das sementes autóctones e a biodiversidade. 

A indústria das sementes está intimamente ligada a dos pesticidas. As 
maiores companhias de sementes dominam também este outro setor e, 
frequentemente, o desenvolvimento e comercialização de ambos os produtos 
se realizam juntos. Mas na indústria dos pesticidas o monopólio é ainda 
superior, as dez maiores empresas controlam 84% do mercado global. Esta 
mesma dinâmica se observa também no setor de distribuição de alimentos e 
no processamento de bebidas e comidas. Se trata de uma estratégia que vêm 
aumentando. 

A grande distribuição, assim como em outros setores, conta com uma alta 
concentração empresarial. Na Europa, entre os anos 1987 e 2005, a cota de 
mercado das dez maiores multinacionais de distribuição significava 45% do 
total e se prognosticava que esta poderia chegar a 75% nos próximos 10-15 
anos. Em países como Suécia, três cadeias de supermercado controlam ao 
redor de 95% da cota de mercado; e em países como Dinamarca, Bélgica, 
Estado Espanhol, França, Holanda, Grã Bretanha e Argentina, umas poucas 
empresas dominam 60% e 45% do total. As mega-fusões compõe a dinâmica 
habitual. Este monopólio e concentração permite um forte controle na hora 
de determinar o quê consumimos, a quê preço, de quem procede e como 
têm sido elaborado. 

Fazendo negócio com a fome 

Em plena crise alimentar, as principais multinacionais da indústria agro-
alimentar anunciavam cifras recorde de lucros. Monsanto e Dupont, as 
principais companhias de sementes, declaravam uma subida de seus 
benefícios de 44% e de 19% respectivamente em 2007 em relação com o 



 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO - ENEN 

15 

ano anterior. Na mesma direção apontavam os dados das empresas de 
fertilizantes: Potash Corp, Yara Y Sinochem, que vieram subir seus 
benefícios em 72%, 44% e 95% respectivamente entre 2006 e 2007. As 
processadoras de alimentos, como Nestlé, assinalavam, também, um 
aumento de seus lucros, assim como supermercados como Tesco, Carrefour 
e Wal-Mart. Enquanto milhões de pessoas no mundo não tinham acesso aos 
alimentos. 
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VENENO NOSSO DE CADA DIA 

(por João Pedro Stédile) 

 “Os porta-vozes da grande propriedade e das empresas transnacionais”, 
escreveu Stédile, “são muito bem pagos para todos os dias defender, falar e 
escrever de que no Brasil não há mais problema agrário. Afinal, a grande 
propriedade está produzindo muito mais e tendo muito lucro. Portanto, o 
latifúndio não é mais problema para a sociedade brasileira. Será? Nem vou 
abordar a injustiça social da concentração da propriedade da terra, que faz com 
que apenas 2%, ou seja, 50 mil fazendeiros, sejam donos de metade de toda 
nossa natureza, enquanto temos 4 milhões de famílias sem direito a ela”.  

“Vou falar das conseqüências para você que mora na cidade, da adoção do 
modelo agrícola do agronegócio. O agronegócio é a produção de larga escala, 
em monocultivo, empregando muito agrotóxicos e máquinas. Usam venenos 
para eliminar as outras plantas e não contratar mão de obra. Com isso, 
destroem a biodiversidade, alteram o clima e expulsam cada vez mais famílias 
de trabalhadores do interior.  

Na safra passada, as empresas transnacionais, e são poucas (Basf, Bayer, 
Monsanto, Du Pont, Sygenta, Bungue, Shell química...), comemoraram que o 
Brasil se transformou no maior consumidor mundial de venenos agrícolas. 
Foram despejados 713 milhões de toneladas! Média de 3.700 quilos por pessoa. 
Esses venenos são de origem química e permanecem na natureza. Degradam o 
solo. Contaminam a água. E, sobretudo, se acumulam nos alimentos.  

As lavouras que mais usam venenos são: cana, soja, arroz, milho, fumo, tomate, 
batata, uva, moranguinho e hortaliças. Tudo isso deixará resíduos para seu 
estômago.  

E no seu organismo afetam as células e algum dia podem se transformar em 
câncer.  

Perguntem aos cientistas aí do Instituto Nacional do Câncer, referência de 
pesquisa nacional, qual é a principal origem do câncer, depois do tabaco? A 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) denunciou que existem no 
mercado mais de vinte produtos agrícolas não recomendáveis para a saúde 
humana. Mas ninguém avisa no rótulo, nem retira da prateleira. Antigamente, 
era permitido ter na soja e no óleo de soja apenas 0,2 mg/kg de resíduo do 
veneno glifosato, para não afetar a saúde. De repente, a Anvisa autorizou os 
produtos derivados de soja terem até 10,0 mg/kg de glifosato, 50 vezes mais. 
Isso aconteceu certamente por pressão da Monsanto, pois o resíduo de glifosato 
aumentou com a soja transgênica, de sua propriedade.  

Esse mesmo movimento estão fazendo agora com os derivados do milho.  
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Depois que foi aprovado o milho transgênico, que aumenta o uso de veneno, 
querem aumentar a possibilidade de resíduos de 0,1 mg/kg permitido para 1,0 
mg/kg.  

Há muitos outros exemplos de suas consequências. O doutor Vanderley Pignati, 
pesquisador da UFMT, revelou em suas pesquisas que nos municípios que têm 
grande produção de soja e uso intensivo de venenos os índices de abortos e má 
formação de fetos são quatro vezes maiores do que a média do estado.  

Nós temos defendido que é preciso valorizar a Agricultura Familiar, camponesa, 
que é a única que pode produzir sem venenos e de maneira diversificada. O 
agronegócio, para ter escala e grandes lucros, só consegue produzir com 
venenos e expulsando os trabalhadores para a cidade.  

E você paga a conta, com o aumento do êxodo rural, das favelas e com o 
aumento da incidência de venenos em seu alimento.  

Por isso, defender a Agricultura Familiar e a Reforma agrária, que é uma forma 
de produzir alimentos sadios, é uma questão nacional, de toda sociedade.  

Não é mais um problema apenas dos Sem-terra. E é por isso que cada vez que o 
MST e a Via Campesina se mobilizam contra o agronegócio, as empresas 
transnacionais, seus veículos de comunicação e seus parlamentares, nos atacam 
tanto.  

Porque estão em disputa dois modelos de produção. Está em disputa a que 
interesses deve atender a produção agrícola: apenas o lucro ou a saúde e o 
bem-estar da população? Os ricos sabem disso e tratam de consumir apenas 
produtos orgânicos.  

E você precisa se decidir. De que lado você está?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pedro Stédile, economista e integrante da coordenação nacional do 
Movimento dos Sem terra (MST). 
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Maçã – Elsa Sousa Faria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantação de Arroz – Hélio Nogueira 

fonte: http://br.olhares.com 
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