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Introdução 

 

A conformação de um público da agricultura familiar como catego-

ria sócio-política beneficiária de políticas públicas no cenário regional 

latino-americano não é livre de conflitos e está assentada em um debate 

sobre o modelo de desenvolvimento para a agricultura defendido por 

diferentes grupos presentes nas estruturas dos Estados Nação e nos mo-

vimentos e organizações sociais na região. De um lado, a defesa de um 

modo empresarial de agricultura, popularmente conhecido pelo termo 

de agronegócio, que implica a produção intensiva em grandes áreas, 

com o uso também intensivo de mão de obra e insumos agrícolas; de 

outro lado, a defesa da promoção da agricultura familiar, da pequena 

propriedade, produção agroecológica e envolvimento da mão de obra da 

família na produção alimentar, do camponês, dos indígenas e povos 

originários. É fato que a delimitação entre estes dois modelos de desen-

volvimento para agricultura é complexa e, muitas vezes, envolve distin-

tas clivagens que não temos condições de abordar neste artigo, entretan-

to esse debate serve como pano de fundo para entendermos a construção 

do público da agricultura familiar no cenário latino-americano, processo 

impulsionado pela Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar 
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(REAF) do Mercosul, uma arena pública constituída em um momento 

político-institucional regional favorável à participação social. 

Antes de qualquer coisa é importante mencionar que o Mercosul 

foi criado em 1991, pelo Tratado de Assunção, com objetivo de estabe-

lecer uma política comercial comum entre os países, promover a coor-

denação de políticas macroeconômicas e setoriais e a harmonizar legis-

lações entre os países da região (Silva, 2012). Conforme evidenciam 

Martins e Silva (2011), o Mercosul surge como um mecanismo exclusi-

vamente para promover acordos entre os Estados que pela via da regio-

nalização buscava uma reposta à globalização econômico - financeira. 

Na ocasião de sua formação, conforme os autores, representava muito 

mais uma oportunidade de abertura dos mercados nacionais por meio de 

acordos comerciais, do que um meio para implementar políticas efetivas 

para integração regional. Nesta mesma perspectiva, no âmbito da agri-

cultura, em 1992, foi criada a Reunião dos Ministros de Agricultura, que 

funcionava por meio do Conselho Consultivo de Cooperação Agrícola 

(Conasur), este caracterizado como um mecanismo de consulta e coor-

denação para os Ministérios de Agricultura, em assuntos de desenvol-

vimento rural e agrícola, bem como nas relações com organismos inter-

nacionais de cooperação técnica e financeira. Em 2003 o Conasur foi 

sucedido pelo Conselho Agropecuário do Sul (CAS), que tem por obje-

tivo promover a articulação do sistema agropecuário da região e a coor-

denação de ações em políticas públicas para o setor (CAS, 2017). A 

Reunião de Ministros de Agricultura e o CAS são, basicamente, com-

postos por representantes governamentais dos países membros que atu-

am no setor agropecuário e defendem a agricultura a partir de uma pers-

pectiva empresarial.  

No âmbito do que Martins e Silva (2011:67) vão denominar de 

segunda geração de mecanismos de participação social no Mercosul - 

“mecanismos que visam articular posições políticas no interior do Esta-

do, no Parlamento e nos movimentos sociais, nacionais e regionais, em 

defesa do Mercosul e de uma agenda positiva para a integração” – sur-

ge, em 2004, a REAF como um espaço oficial do Mercosul destinada à 

assessorar o Grupo Mercado Comum, por meio de projetos e normati-

vas para à agricultura (Brasil, MDA, 2010:23). É coordenada por repre-

sentantes governamentais dos países dos Estados Parte do Mercosul 

(Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, este último incluído 

em 2012) e países Associados ao Mercosul (Chile, Bolívia, Colômbia, 

Equador e Peru), ao mesmo tempo em que envolve representações da 

sociedade civil da região
2
.  

A REAF tem por objetivo “fortalecer as políticas para o setor, 

promover o comércio de produtos da agricultura familiar e facilitar a 

comercialização de produtos da agricultura familiar na região” (Mer-

cosur, GMC, Resolução nº11/2004). Assim, em sua dinâmica de traba-

lho, exige que cada país tenha uma REAF Nacional, com rotina própria 

de encontros e debates, que também inclua representantes da sociedade 

civil local. Seguindo a dinâmica do Mercosul, os atores políticos pre-

sentes na REAF Nacional também participam dos eventos regionais da 

REAF, que ocorrem a cada seis meses, de forma rotativa entre os países 

do Mercosul sob o regime da Presidência Pró Tempore do Mercosul. 

Desde o princípio é clara a intenção da REAF de mobilizar os paí-

ses membros para (incluir e) fortalecer a agricultura familiar no âmbito 

das políticas públicas, categoria sócio-política praticamente não menci-

onada nos mecanismos das políticas públicas nos países da região antes 

da criação da REAF. Observamos que esse movimento imprime certo 

tensionamento sobre o modelo de desenvolvimento rural proposto para 

a região, ao mesmo tempo em que reflete sobre a participação nas polí-

ticas públicas para a agricultura, a partir da inclusão de representações 

da sociedade civil e de movimentos e organizações sociais vinculados 

ao tema da agricultura familiar nos países membros. Para a REAF, a 

agricultura familiar é uma categoria estratégia no combate à pobreza e 

promoção de qualidade de vida. Seus documentos mencionam que a 

agricultura familiar aparece como o público mais expressivo no conti-

nente entre os estabelecimentos agropecuários, pois representa cerca de 
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cinco milhões de estabelecimentos (ao redor de 83% do total), os quais 

também são os principais responsáveis pelas ocupações no campo e 

produzem a maioria dos alimentos consumidos na região (REAF, 2016). 

Diante do processo mencionado, este artigo tem por objetivo refle-

tir sobre a construção de um público da agricultura familiar na América 

Latina com a constituição da REAF, a partir da concepção de público de 

Dewey (1991) e arena pública de Cefaï (2011; 2002), o que implica um 

processo de engajamento de representações e organizações sociais que 

tratam do tema da agricultura familiar, muitas vezes em contraposição à 

um modelo empresarial de agricultura. Um público que passou a discu-

tir e defender esta categoria sócio-política, mesmo que controversa, 

num cenário em que muitas organizações reclamam a visibilidade tam-

bém das categorias campesino, indígena e povos originários. 

Conforme Dewey (1991), o “público” compreende aqueles sujeitos 

afetados pelas consequências indiretas das transações a tal ponto que é 

necessário que estas consequências sejam tratadas sistematicamente. O 

público é uma forma de vida coletiva que emerge ao redor de um pro-

blema, ao mesmo tempo em que constitui este problema; onde os atores 

individuais e os atores coletivos já institucionalizados se engajam para 

definir e dominar a situação percebida como problemática. Nestes ter-

mos, o “público” passa a experimentar opiniões, discutir, entrar em 

disputa, em polêmicas e controversas, a dar forma aos conflitos, ao 

mesmo tempo em que supera problemas, resolve crises e se comprome-

te entre si, tornando a causa pública não mais monopólio do Estado 

(Cefaï, 2002:54). 

A partir desta concepção dinâmica e situacional de público, Cefaï 

(2011; 2002) concebe o entendimento de arena pública, o locus do pú-

blico. Esta é entendida como um conjunto de cenas onde, em frente ao 

espectador, se afrontam os pretendentes à propriedade do problema 

público, de seu controle, exclusividade e tomada de decisão; em que a 

interação é guiada por uma dramaturgia e uma retórica da vida pública, 

sobressaindo aspectos como a encenação, a pluralidade e igualdade e a 

publicização. A encenação implica os atores públicos, a estética e a 

dramatização; a pluralidade implica as diferentes formas de sentir e de 

ressentir, de escolher entre pontos de vista alternativos e de formular 

preferências para opinar e de se exprimir sobre o público; a igualdade 

implica o estabelecimento de equilíbrio nas relações de força entre inte-

resses contraditórios; a publicização trata do “ritual” e encadeamento de 

ações que garantem o desenvolvimento da arena pública (CEFAÏ, 

2002:58-64). 

O artigo deriva de estudo sobre a REAF, em projetos de extensão e 

pesquisa, que tem permitido a participação em eventos da REAF no 

Brasil e nos países da região. Nos eventos, acompanhamos os debates, 

os conflitos e as decisões políticas, algumas vezes permeadas por dis-

cussões infladas, ornamentação estética de atores que reivindicam polí-

ticas públicas para agricultura familiar e defendem a agricultura familiar 

“com gente” (Wanderley, 2009), ao mesmo tempo em que exaltam a 

identidade política de campesino, indígenas e povos originários. Contri-

bui para o estudo, uma ampla pesquisa em fontes secundárias em docu-

mentos governamentais disponíveis em diferentes sítios de internet, de 

agências multilaterais, órgãos internacionais ou regionais de pesquisa. 

Ao final, constata-se que o problema público que dá origem à REAF, e 

que forja o público da agricultura familiar, é, basicamente, a ausência de 

políticas públicas para os segmentos mais empobrecidos que vivem no 

espaço rural latino-americano, preteridos em prol de políticas públicas 

voltadas à agricultura simbolizada pelo agronegócio, que tradicional-

mente teve, e continua tendo, espaço na política regional do Mercosul.  

O artigo está organizado em cinco seções. A primeira seção apre-

senta as categorias agricultura familiar e agronegócio, bem como os 

modelos de desenvolvimento associados. A segunda seção apresenta a 

arena pública REAF, os diferentes atores políticos que participam deste 

espaço, interesses, conflitos, debates e a construção de consenso na 

defesa da agricultura familiar como categoria política para a região. 

Nesta seção também se aprofunda a complexidade da identidade agri-

cultura familiar. A terceira seção apresenta os processos de engajamen-

to, emergência e institucionalização da REAF Mercosul, basicamente as 

diferentes fases na defesa de um público da agricultura familiar e como 

esta categoria sócio-política vai se capilarizando nas estruturas sociais e 
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políticas nos diferentes países da região.  Na quarta seção são aprofun-

dados alguns elementos da dinâmica de funcionamento da REAF que 

evidenciam o processo de constituição do público da agricultura famili-

ar. Por fim, na quinta seção são apresentadas as considerações finais e, 

logo em seguida, as referências bibliográficas.  

 
1. Significados da agricultura familiar na construção social de 

um público para a região 

 

Para quem discute o desenvolvimento rural não é novidade a 

existência de um debate em torno do significado da categoria 

agricultura familiar e sua distinção frente a um modelo empresarial de 

agricultura, muitas vezes caracterizado pelo termo agronegócio 

(Delgado, 2012; Van Der Ploeg, 2008; Sauer, 2008; Wanderley, 2009). 

De forma bem simplificada, podemos dizer que essas duas categorias 

são colocadas como pólos opostos frente à discussão sobre modelo de 

desenvolvimento, em que o agronegócio representa a exploração 

intensiva dos recursos naturais e da mão de obra, muitas vezes 

independente dos impactos nocivos sobre o meio ambiente e a 

sociedade; e a agricultura familiar representa formas alternativas de 

produção em uma relação de convivência com a natureza, promoção da 

agroecologia, em busca da soberania e segurança alimentar e da 

permanência das famílias de agricultores no espaço rural. Esta 

simplificação é um recurso didático, pois estudos sugerem a existência 

de clivagens entre estas duas categorias e outros estudos mencionam a 

inexistência de diferença ou distinção entre agricultura familiar e outras 

formas de produção agropecuárias (Schneider e Cassol, 2013:13). 

Contudo, não é objetivo do artigo aprofundar o significado destas duas 

categorias e as inúmeras discussões correntes no âmbito acadêmico, 

mas ao trazê-las buscamos refletir como a oposição entre estas duas 

categorias contribui para a constituição de um público da agricultura 

familiar na região do Mercosul, mesmo que heterogêneo em concepções 

e terminologias de identidade.  

Conforme explica Manzanal e Schneider (2011), o significado e 

relevância atual do termo agricultura familiar, e mesmo sua influência e 

projeção em outros países, notadamente na América Latina, era um fato 

novo até meados dos anos de 1990. Naquela época, os termos utilizados 

para qualificar e identificar essas categorias sociais eram os de pequeno 

produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda, 

sobretudo no Brasil (Schneider e Cassol, 2013). Também Sabourin, 

Samper e Sotomayor (2014: 20) sustentam que a agricultura familiar 

como objeto de políticas públicas corresponde a uma evolução de uma 

categoria chamada pequena agricultura, agricultura camponesa ou 

agricultura de subsistência, passando pela identificação de sistemas de 

produção baseados no núcleo familiar e diferenciado da agricultura 

empresarial, até resultar na categoria de política pública agricultura 

familiar. Estes autores, ao detalhar a difusão na América Latina das 

políticas para a agricultura familiar, evidenciam que estas surgem 

primeiramente no Brasil. Sendo assim, este país teve significativa 

influência na difusão da categoria agricultura familiar na região, pois 

conforme sugere Schiavoni (2010: 43), sob influência das ciências 

sociais europeia, a categoria agricultura familiar incorporada pelos 

sindicatos e organizações brasileiras começa a circular na América 

Latina em um contexto de descentralização dos Estados por meio de 

propostas territoriais, em meados dos anos de 1990.  

Tendo em vista a interferência do caso brasileiro na região é 

importante entender como ocorre esta difusão. Para Picolotto (2012), o 

reconhecimento da categoria agricultura familiar no Brasil se deu de 

três formas distintas e complementares. A primeira trata do aumento da 

importância política conquistada pelos atores políticos representantes da 

agricultura familiar (a Federação Nacional dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras na Agricultura Familiar - FETRAF e a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG). A segunda 

implica o reconhecimento institucional propiciado pela construção de 

definição de políticas públicas, espaços no governo e aprovação da Lei 

da Agricultura Familiar no Brasil. A terceira advém do trabalho de 

reversão de valores negativos que eram atribuídos à pequena produção, 
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tais como “atrasada, ineficiente e inadequada” por adjetivos positivos, 

tais como, “moderna, eficiente, sustentável, solidária e produtora de 

alimentos” (Picolotto, 2012: 159). Neste sentido, o autor entende que 

esta luta simbólica em torno da categoria agricultura familiar ocorrida 

nos anos de 1990 no Brasil, movida basicamente pelo sindicalismo, 

setores acadêmicos brasileiros e por algumas instituições 

governamentais, foi fundamental para torná-la sujeito de políticas 

públicas. Na maioria dos países da América Latina este processo é ainda 

mais recente.  

Schiavoni (2010:43) argumenta que na Argentina o tema da 

agricultura familiar aparece como “uma categoria em construção” e sua 

definição e alcances são objetos de múltiplas disputas. Conforme 

mencionam entrevistados da pesquisa realizada por esta autora, a REAF 

teve uma importante influência na defesa desta categoria entre as 

organizações sociais no país, sobretudo, aquelas que “lideraram o 

processo de fabricação da categoria agricultura familiar na Argentina” 

(Schiavoni, 2010:48). 

As categorias campesino, povos originários e povos indígenas não 

são excluídas da concepção de agricultura familiar discutida no âmbito 

da REAF, mas nem sempre são identificada como sinônimo pelos atores 

sociais que participam da REAF. Estas carregam consigo um referencial 

de identidade objetivo e subjetivo, que extrapola a relação com o 

mercado e o modo de vida rural e remetem aos processos de exclusão 

social e política vivenciados por suas populações, principalmente os 

povos andinos; expressam a relação com a terra (a Pachamama), desde 

uma dimensão espiritual e mística. 

Salceno, De La O e Guzmán (2014:20) relatam que a expressão 

agricultura familiar foi reconhecida oficialmente entre os países do 

Mercosul com a criação da REAF, resultando na profusão de políticas 

públicas voltadas ao tema. A REAF é notadamente um espaço de 

convergência de demandas e negociações políticas para a agricultura 

familiar no âmbito do Mercosul (Maluf, Schmitt e Prado, 2014). Estes 

autores sinalizam que as perspectivas da agricultura familiar se 

desenham em relações complementares e conflitivas com movimentos e 

tendências recentes do agronegócio na América Latina.  

Segundo Ramos et al (2014:477), a partir da REAF vêm se 

delineando alguns critérios que identificam o que se entende por 

agricultura familiar na região, criando uma institucionalidade de 

políticas públicas para este segmento. Muitas destas, na opinião dos 

autores, ocorrem com enfoque diferenciado, voltadas à promoção e 

estímulo às práticas de produção e consumo locais, superando a ideia de 

compensação. Para Schneider (2014: 08) a incorporação da agricultura 

familiar como categoria de política pública implica esforços cognitivos 

e analíticos complexos, pois acaba por reexaminar e reelaborar a forma 

como os campesinos e pequenos produtores eram definidos e tratados. 

Ao mesmo tempo, o autor entende que é uma forma de atribuição e 

novo sentido analítico e político, dada a natureza diversa e heterogenia 

desta categoria social e política.  

De modo geral, a maioria dos estudos visitados menciona o papel 

da REAF na construção de um público da agricultura familiar na região, 

mas poucos problematizam as tensões que permeiam essa construção, 

bem como de o fato da categoria agricultura familiar sintetizar as 

diversas categoriais sócio-políticas que vivem “do” e “no” espaço rural 

latino-americano. Para ilustrar esta questão, trazemos um trecho de um 

livro da Fundación ITIERRA, da Bolívia, que aborda o tema da 

marginalização da agricultura campesina e indígena, que nos parece 

icônico no âmbito do debate deste artigo:  

 
Muchos sectores del agro podrían ser considerados o auto identificarse 

como agricultores familiares. El riesgo es que al incluir con poca 

rigurosidad una amplia gama de sectores podemos perder de vista cuál es 

nuestra unidad de análisis. Por eso hemos optado por utilizar el término 

de ‘agricultura campesina e indígena’ para referirnos a aquellas 

unidades productivas agropecuarias operadas por familias que están débil 

pero crecientemente conectadas al mercado de productos agrícolas y 

precariamente al mercado laboral… (…)… En Bolivia esta 

conceptualización explica la realidad de una heterogeneidad de sectores: 

campesinos parcelarios de las tierras altas, pequeños ganaderos 
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tradicionales, originarios de ayllus y markas, indígenas de tierras bajas, 

campesinos cruceños, colonizadores andinos, entre otros. Casi todos, sino 

todos, tienen en común su reivindicación como pueblos de origen 

precolonial. En la Constitución Política del Estado se ha adoptado el 

término de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” para 

reconocer a favor de todos ellos un amplio y único catálogo de derechos. 

Entonces, sabiendo que existe un complejo mosaico étnico y distintos 

grados de desarrollo económico de estas unidades familiares, hablamos de 

‘agricultores campesinos e indígenas’ para destacar su rol económico 

(al indicar ‘campesinos’) y condición étnica (al añadir ‘indígenas’) 
pero sin desconocer la importancia de denominativos específicos y 

particularidades regionales. (Colque, Urioste, Eyzaguirre, 2015: 01 – 

grifo nosso). 
 

A seguir aprofundamos como ocorreu a criação da REAF e a 

construção do público da agricultura familiar, que passou a disputar 

políticas públicas para o desenvolvimento rural na região. 
 
2. Os atores envolvidos na constituição de um público da 

agricultura familiar na REAF 

 

Oficialmente a constituição da REAF nasce de uma demanda da 

Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul 

(Coprofam), que encaminhou uma carta ao Conselho do Mercado 

Comum (CMC) solicitando a criação de um grupo especializado em 

agricultura familiar, a ser integrado por representantes dos governos dos 

Estados Parte do Mercosul e das organizações de agricultura familiar da 

região (Brasil, MDA, 2010:22).  

Contudo, a estruturação da REAF teve início um tempo antes, 

conforme relata Carvalho (2011), que resgata pistas de eventos na 

região que antecedem o surgimento da REAF. A autora identifica fatores 

fundamentais na constituição da REAF, tais como o amadurecimento do 

debate entre as organizações da sociedade civil, o início do governo do 

Presidente Lula no Brasil - que coincide com outros governos 

progressistas em países da região - e mudanças na atuação dos 

Ministérios brasileiros de Relações Externas (MRE) e Desenvolvimento 

Agrário (MDA). Essas observações coadunam com a percepção de 

Martins e Silva (2011) sobre mudanças no Mercosul a partir de meados 

dos anos de 2000 e incorporação da participação social nestes espaços. 

Conforme Carvalho (2011), o ano de 2003 é um período de 

convergência de vontades entre setores de governo brasileiro e 

organizações da sociedade civil de incidir diretamente no Mercosul com 

o tema da agricultura familiar. Neste sentido, foram realizados quatro 

eventos promovidos tanto pela sociedade civil quanto pelo governo 

brasileiro, todos no ano de 2003. O primeiro foi o Fórum “Os acordos 

inter-regionais e o desafio camponês”, promovido pela Coprofam, em 

junho, em Assunção, Paraguai. Este fórum discutiu, entre outras 

questões, as perspectivas da agricultura familiar no Mercosul. O 

segundo evento foi promovido pelo MRE, o MDA e a Rede Brasileira 

de Integração dos Povos (REBRIP), em agosto, em Brasília, Brasil, 

intitulado “Seminário Internacional: agricultura familiar e negociações 

internacionais”. O terceiro evento ocorreu em dezembro, em Brasília, 

Brasil, promovido pela Contag, intitulado “Seminário agrícola 

internacional: avaliando as negociações da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), da Alca e reflexos na agricultura familiar na América 

Latina”. O quarto evento também ocorreu em dezembro, em 

Montevideo, Uruguai, promovido pela Coprofam com apoio do 

Programa Regional do Fundo Internacional para o Desenvolvimento 

Agrícola (Fida) Mercosul, intitulado “As assimetrias nas políticas 

econômica e agrícolas dentro do Mercosul”, do qual resultou a Carta de 

Montevideo elaborada pela Coprofam que deu origem a REAF.  

Para Carvalho (2011:69), “a oportunidade de contato com o 

Conselho do Mercado Comum (CMC) não é consequência de mudanças 

políticas por si só; ao contrário, é fruto de intenso trabalho de 

construção de escolhas feitas pelas organizações da sociedade civil ao 

longo dos anos”. Algumas entrevistas conseguidas pela pesquisadora 

exemplificam o momento oportuno para a criação a REAF e do apoio 

do governo brasileiro para a proposta. 
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A prioridade conferida pelo Presidente Lula ao Fome Zero e o papel 

da agricultura para a estratégia brasileira de segurança alimentar já 

colocavam a agricultura familiar em espaço privilegiado de 

articulação internacional (...). Quando propuseram a REAF, houve 

certa perplexidade. Argentina disse não saber o que era a 

agricultura familiar. Houve processo interessante de conversar, 

esclarecer, até que a Argentina percebeu a importância. (Entrevista de 

Milton Rondó, 05/07/2010 apud Carvalho, 2012: 71 – grifo nosso). 
 

O relato acima é fundamental para entender que a proposta da 

REAF nasceu de um interesse em fortalecer a categoria agricultura 

familiar, estreitar as relações com a sociedade civil e tornar mais 

transparente as ações de relações internacionais na região; sobretudo, 

abrir espaço no Subgrupo 8 do Mercosul (SGT8) que trata da 

agricultura, para a incorporação das demandas do segmento da 

agricultura familiar, em clara disputa pelo espaço dado até então ao 

agronegócio na definição das políticas públicas na região (Carvalho, 

2011: 72/73). O trecho abaixo reforça esta compreensão: 

 
No caso específico da Alca (Área de Livre Comércio das Américas), 

que o Mercosul negocia em bloco, definia-se uma posição do governo 

brasileiro. Ali, o MDA conseguia garantir seus interesses. Aí tinha que 

ir para o Mercosul para definir a posição do bloco com relação a tais 

temas. E ali enfrentávamos as mesmas dificuldades que tínhamos 

no Brasil, porque encontrávamos com Argentina, com Uruguai, 

com interesses ofensivos, do agrobusiness, de exportador, a mesma 

pauta do Ministério de Agricultura. Como fazer? Precisamos criar 

um espaço para fortalecer a agenda, coordenar com outros países. 

Com certeza este setor também existe nesses países, e como é que 

chegamos neles? Foi uma provocação do ex-ministro Rossetto: 

precisamos de um espaço de coordenação com os outros países do 

Bloco [Mercosul] para combinar nossa agenda. Isso do lado brasileiro. 

Você sabe que também já existia, no âmbito da Coprofam, da 

articulação de algumas organizações sociais, uma demanda para o 

Mercosul trabalhar o tema da agricultura familiar. Isto não estava 

muito organizado, não se sabia de que modo, mas que já tinha 

chegado (...). Então, veio essa decisão do Brasil de pautar isso, 

começamos a combinar com nossas organizações. Eles tinham 

interface com organizações dos outros países e começamos a 

conversar isso com o MRE. Queremos isso, como fazemos para criar, 

o que criamos? (Entrevista com Guillermo Brady, 24/06/2010, apud 

Carvalho, 2011: 72/73 – grifo nosso). 

 

Conforme Von Bullow e Carvalho (2012: 230), a REAF é um 

espaço especificamente interessante “porque, em comparação com 

outras instâncias do Mercosul, é uma das mais abertas à participação da 

sociedade civil, que não somente acompanha os debates, mas é sujeito 

central na construção da agenda”. As autoras sinalizam que as 

instituições utilizam a REAF na forma “bumerangue” – que permite às 

instituições influenciar atores e processos em escala doméstica -, e na 

forma “trampolim” – que permite elevar temas e ideias do nível 

doméstico para o nível transnacional. Assim, podemos dizer que a 

categoria agricultura familiar, que era até então uma categoria política 

doméstica brasileira, foi impulsionada ao cenário regional. 

Na construção da REAF, entre as organizações da sociedade civil, 

destacamos a Coprofam. Esta rede de organizações sociais do campo, 

criada em 1994, surgiu da preocupação dos impactos da consolidação 

de um mercado comum na região para a agricultura familiar (Carvalho, 

2011). É composta por doze organizações da região, principalmente 

organizações sindicais, sendo interessante perceber que a nomenclatura 

desta organização remete ao termo mais usual para a época de sua 

criação, que era o de pequenos agricultores
3
. Conforme Carvalho 

                                            
3 Fazem parte da Coprofam a Federación Agraria Argentina – FAA (Argentina); Coor-

dinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas – CIOEC (Boli-

via); Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG (Brasil); 

Movimiento Unitario de Campesino y Etnias de Chile - Muchech e Voz del Campo – 

Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina (Chile); Unión Agrícola 

Nacional - UAN e Organización Nacional Campesina – ONAC (Paraguai); Confedera-

ción Campesina de Perú – CCP (Peru); Asociación de Colonos de Uruguay – ACU, 

Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay - AMRU, Comisión Nacional de Fomento 

Rural - CNFR e Intergremial de Productores de Leche – IPL (Uruguai). 
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(2011), a Coprofam entende que existem duas agriculturas, o 

agronegócio e a agricultura familiar, e defende que a integração regional 

deve garantir espaço para estes dois segmentos.  

Ao propor a criação da REAF, a Coprofam buscava incidir na 

formulação e harmonização de políticas públicas para a agricultura 

familiar nos países do bloco regional, dado que sempre foi favorável ao 

Mercosul, porém crítica à uma abordagem estritamente mercantil deste 

espaço de integração regional (Carvalho, 2011:58). A autora relata que 

nem todas as organizações e movimentos sociais rurais adotaram como 

linha política dialogar com o Mercosul logo em seu início, como por 

exemplo, a Via Campesina. Esta outra rede de organizações 

internacionais do campo, surgiu em 1993 e envolve 164 organizações 

oriundas de 73 países; destas 40 organizações são nos países latino-

americanos (Via Campesina, 2017). A Via Campesina não fazia parte 

das organizações presentes nas sessões regionais da REAF em seu 

princípio, embora algumas organizações e movimentos sociais ligados à 

Via Campesina participassem da REAF em alguns países, como 

exemplo na Argentina (Movimento Nacional Campesino e Indígena-

MNCI) e Bolívia (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de 

Bolivia Bartolina Sisa – FNMCB). As mudanças na política regional 

dos anos de 2000, a inclusão da participação e controle social na pauta 

política, também do Mercosul, contribuíram para um novo momento 

nesta relação da Via Campesina com a REAF, já que atualmente esta 

participa das sessões regionais da REAF, de forma não sistemática. 

Conforme destaca Niederle (2016: 23), há cada vez mais um 

protagonismo das organizações da Via Campesina na REAF. 

Para o autor, a Via Campesina havia apostado em outros espaços de 

mobilização, articulada aos movimentos antiglobalização, como por 

exemplo a Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA)
4
, que articula movimentos e governos ideologicamente mais 

                                            
4 A Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Bolivarian Alliance for the 

Peoples of Our America (Alba) é formada por Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, 

Dominica, Equador, San Vicente e Granadinas e Antígua e Barbuda. 

próximos ao “proyecto campesino” (Niederle, 2016:23). Observamos, 

assim, uma mudança em curso, visto que a Via Campesina tem tido uma 

presença mais ativa como organização coletiva na REAF, e também de 

suas organizações associadas (Niederle, 2016, idem). O autor menciona 

que a XXIII REAF, ocorrida em junho de 2015, em Brasília, Brasil, foi 

a primeira sessão regional em que a Via Campesina participou 

oficialmente, inclusive partilhando a mesa de abertura oficial do evento 

com os representantes de governo e da Coprofam. Para o autor, a 

ampliação de organizações sociais na REAF pode resultar em um 

importante passo na dinamização da agenda desta na região.  

De modo geral, a sociedade civil e os movimentos sociais que 

atuam na região têm sido determinantes na promoção de políticas 

públicas voltadas à agricultura familiar e, simultaneamente, para a 

constituição de um público da agricultura familiar. Schneider (2014:06) 

ressalta ser claro que as organizações internacionais, tais como a 

Coprofam, a Confederação Paysanne (França), a Via Campesina, o 

Movimento Sem Terra e o sindicalismo da agricultura familiar do Brasil 

foram decisivos para (re)colocar na agenda política das organizações 

internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA) a discussão sobre as formas 

familiares de trabalho e de produção.  

A FAO e o FIDA são duas instituições do sistema das Nações 

Unidas que têm significativa importância na estruturação e manutenção 

da REAF. Resgatando o histórico do FIDA, identificamos que seu 

envolvimento na criação de um espaço regional para incidir nas 

políticas públicas em favor dos agricultores menos capitalizados tem 

início com o seminário “Combate à pobreza com regras de mercado no 

contexto do Mercosul”, em 1997, que resultou na demanda pela criação 

de uma unidade de coordenação regional entre os governos do bloco 

para tratar de estratégias de combate à pobreza rural (Fida Mercosul, 

2017). Em 1999 foi criada a Unidade de Coordenação Regional do 

FIDA na cidade de Montevidéu, no edifício do Mercosul. Logo em 

seguida foi criado o projeto de cooperação denominado Fida Mercosul, 
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com a participação dos países membros plenos do bloco e os países 

associados. Conforme já relatado, o FIDA Mercosul apoiou o seminário 

promovido pela Coprofam no final de 2003, que resultou na Carta de 

Montevideo.  

Outra agência das Nações Unidas envolvida na criação da REAF é 

a FAO. Esta apresenta escritório em praticamente todos os países da 

região, com consultores disponíveis para investigar e/ou assessorar 

ações e políticas públicas governamentais no combate à fome. A FAO 

participa da REAF desde 2006, quando seu representante regional 

anunciou acordo com o FIDA para complementação das ações na região 

e se comprometeu em ofertar apoio técnico à REAF, no funcionamento 

da rede de instituições responsáveis por políticas fundiárias - de reforma 

agrária e acesso à terra, no desenho de políticas específicas para o 

desenvolvimento de agricultura familiar e no resgate de produtos 

originários das populações rurais da região, de base para a segurança 

alimentar e geração de renda da agricultura familiar (REAF, ATA VI, 7-

8.12.2006). Na região, a FAO, assim como outras instituições 

internacionais (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, FIDA e IICA), tem sido importante articuladora de 

propostas de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, por 

financiar estudos e programas ou co-financiamento de políticas públicas 

com certas condicionalidades; mas também por atuar na construção de 

agendas, circulação de ideias, adoção de propostas, desde análises de 

políticas públicas, como também no vocabulário político empregado nas 

políticas públicas dos países assessorados. (Sabourin, Samper e 

Sotomayor, 2014:26).  

Não menos importante na constituição da REAF tem sido o papel 

do Instituto de Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 

que aparece de uma forma distinta das duas agências anteriores. O IICA 

é um organismo internacional fundado em 1942, especializado em 

agricultura e bem estar rural vinculado à Organização dos Estados 

Americanos (OEA) (IICA, 2017). Desde a década de 1990, o IICA é 

responsável pela assessoria técnica ao Conselho Agropecuário do Sul 

(CAS) e fornece assessoria para os Ministérios de Agricultura na região. 

Participa oficialmente da REAF desde 2005. Em 2006,  o IICA 

apresentou resultados obtidos no Programa Cooperativo para el 

Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 

(PROCISUR/CAS) e as possibilidades de trabalho conjunto com a 

REAF, tornando sua presença constante nesta arena pública. Conforme 

menciona Sabourin, Samper e Sotomayor (2014:26), o IICA tem um 

papel múltiplo, pois ao mesmo tempo em que gerencia conhecimentos, 

publicações e capacitação, atuando na geração de ideias das políticas 

públicas, por ser vinculado à OEA também pode assessorar os Ministros 

de Agricultura dos países membros.  

De um modo geral, até a constituição da REAF, o IICA esteve 

vinculado à Reunião de Ministros da Agricultura do Mercosul e o CAS, 

sinalizando para alguns membros da sociedade civil brasileira que o 

IICA era apoiador de projetos do agronegócio. Neste sentido, podemos 

entender que a participação do IICA na REAF parece sinalizar a 

ampliação de interlocutores em defesa da categoria agricultura familiar 

e de políticas públicas voltadas à este segmento na região, sendo este 

ator político mais um aliado na construção e difusão de um público da 

agricultura familiar. 

Destacamos que, mais vinculada à regulação dos mercados e às 

novas tecnologias para a produção rural, a Reunião de Ministros da 

Agricultura do Mercosul não se debruçava sobre temas que fazem parte 

dos debates correntes na REAF, como a questão de gênero nas políticas 

para agricultura ou mesmo a sucessão rural. Percebemos que o 

envolvimento de distintos atores da sociedade civil listados neste item, 

órgãos governamentais e agências internacionais, têm sido fundamental 

na construção de um público da agricultura familiar, bem como na 

defesa desta categoria política para a região.  
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3. O funcionamento da REAF e o engajamento na defesa de um 

público da agricultura familiar 

 

Ao integrar a REAF, o país-membro deve instaurar uma Secretaria 

Executiva Nacional, que é responsável por organizar os eventos 

nacionais e garantir os encontros entre os países da região. A REAF 

regional ocorre semestralmente e é rotativa entre os países seguindo a 

ordem alfabética, conforme o Mercosul. É antecedida por encontros 

nacionais nos países-membros, em que os representantes da sociedade 

civil e de governos definem acordos que serão apresentados nas sessões 

regionais. Esta dinâmica de funcionamento implica um duplo desafio de 

concertação para a arena pública instituída: o diálogo entre 

representantes da sociedade civil e representantes de governo dentro dos 

países e, também, o diálogo entre estes dois segmentos dentro dos 

países da região (Figura 01). 

 

 
Figura 01: REAF (Brasil, MDA, 2010). 

 

Em dezembro de 2017 a REAF realizou sua vigésima sétima 

reunião regional ordinária. Nestes eventos é foco de debate sistemático 

em grupos de trabalho o tema da juventude rural; do acesso à terra e 

reforma agrária; de equidade de gênero; de câmbio climático e gestão 

de risco; de facilitação do comércio; e de registro. Estes grupos de 

trabalho permitiram avanços na estruturação dos registros nacionais da 

agricultura familiar; leis para a agricultura familiar nos quatro países do 

Mercosul e criação de órgãos governamentais e políticas públicas 

dedicadas à agricultura familiar, desenvolvimento rural, juventude rural 

e mulheres na agricultura familiar. 

Estudos que tratam da REAF explicam esta arena pública a partir 

de ciclos, que correspondem a um período de dois anos, quando são 

cumpridas as Presidências Pró Tempore de todos os países membros do 

Mercosul (Niederle, 2016; REAF, 2010). Neste sentido, até o momento 

a REAF passou por cinco ciclos: o primeiro ciclo marcado pela consti-

tuição de interesses comuns, construção de confiança entre os interlocu-

tores para continuidade da REAF no âmbito do Mercosul; o segundo 

ciclo marcado por avanços mais significativos na formulação de proje-

tos e recomendações técnicas enviadas ao GMC/CMC; o terceiro ciclo, 

também marcado pelo acolhimento de propostas enviadas ao 

GMC/CMC, mas sobretudo, marcado pelo debate sobre a continuidade 

da REAF e constituição do Fundo da Agricultura Familiar; o quarto e o 

quinto ciclos evidenciam um novo momento da influência na constitui-

ção de políticas para a agricultura familiar na região (Niederle, 2016). 

Ao focalizarmos o cenário da REAF, suas dinâmicas situacionais, 

em que cada evento ocorre em um país diferente, muitas vezes reunindo 

atores políticos diferentes daqueles que participaram das reuniões 

anteriores, mesmo que representando as mesmas organizações, 

identificamos distintas fases desta arena pública na perspectiva de 

constituição de um público da agricultura familiar na região.  Bem 

evidentes são duas fases, sendo uma terceira fase ainda em 

desenvolvimento, para a qual sinalizamos alguns elementos, mas que 

devido a transição em curso, não é possível avançar muito em seu 

detalhamento.  

A primeira fase que identificamos implica a busca pela 

legitimidade da REAF enquanto um mecanismo para discutir políticas 

públicas para a agricultura do Mercosul, a qual envolve questões para 

além das relações de Mercado; exige a criação de políticas públicas 

específicas para um segmento social e político descapitalizado; implica 

a reflexão sobre modelo de agricultura para a região, fortalecimento de 
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um segmento social e político a partir do público da agricultura familiar.  

Esta primeira fase trouxe à tona debates sobre participação social, 

juventude rural, gênero, questão agrária, entre outros, basicamente 

questões sobre as novas ruralidades e o rural contemporâneo para a 

América Latina, tornando alguns destes temas foco de debate em grupos 

de trabalhos específicos dentro da REAF. Esta fase buscou a 

consolidação do significado da agricultura familiar entre as 

representações de governos participantes da REAF, mas também dentro 

das organizações e movimentos sociais. Foi fundamental para esta fase 

a presença de governos progressistas, abertos ao diálogo com 

representações da sociedade civil nos diferentes países do Mercosul e 

Mercosul Ampliado, que passaram também nacionalmente a tencionar o 

debate sobre modelo de desenvolvimento rural para seus países e para a 

região, reclamando políticas públicas de combate à pobreza rural, ao 

desenvolvimento territorial, à inclusão social de indígenas, povos 

originários e diferentes segmentos sociais que vivem no espaço rural a 

partir da inclusão da categoria agricultura familiar nas políticas 

públicas. Esta fase inclui a criação das secretarias técnicas da REAF nos 

países e instituição de uma rotina de reuniões prévias às reuniões 

ordinárias regionais da REAF, envolvendo atores políticos vinculados à 

categoria agricultura familiar ou que passaram a adotar esta categoria 

política.  

Nesta fase buscou-se reconhecer qual sociedade civil é porta-voz 

da agricultura familiar nos países e na região, fortalecendo as redes de 

organizações e movimentos sociais do campo, a Coprofam e a Via 

Campesina. Também foi a fase de reconhecimento entre os atores 

políticos que participam da REAF, muitos se conheceram nos eventos 

da REAF e pela primeira vez escutaram falar de organizações sociais de 

outros países. Sem dúvida foi um período complicado para a 

compreensão das línguas (português e o espanhol) faladas na REAF, 

visto que não há tradução no evento. O representante que participa, e 

que não sabe o outro idioma aos poucos teve que aprender. Conforme 

relatado por uma representante da sociedade civil do Brasil, que 

participa da REAF desde seu início, não foi fácil estabelecer rotinas de 

participação de representantes dos movimentos sociais para garantir a 

compreensão dos debates correntes na realidade externa do país. Foi 

necessário um curso de espanhol para alguns e formação sobre 

comércio externo, temas difíceis de manejar, mesmo para representantes 

governamentais, que muitas vezes têm formação acadêmica e técnica na 

área econômica e demais ciências implicadas. 

A segunda fase que identificamos impôs a disputa pelo respeito aos 

acordos estabelecidos nos eventos da REAF, a busca por recursos para 

manutenção da REAF - a criação do Fundo da agricultura familiar para 

manutenção econômica da REAF, mas, sobretudo, a garantia da criação 

e aplicação de investimento em políticas públicas específicas para o 

público da agricultura familiar nos países da região. Nos eventos da 

REAF também é possível verificar que, para além das conexões com 

suas instituições políticas, os representantes estabeleceram relações de 

amizade, em função da convivência semestral nos encontros da REAF. 

Os representantes que participam mais rotineiramente dos eventos da 

REAF já expressam o conhecimento sobre a região, as particularidades 

políticas, sociais e culturais dos países, evidenciando um aprendizado 

proporcionado pela REAF que transcende os limites do evento. Ao 

mesmo tempo, nesta segunda fase permanecem as negociações sobre a 

identidade de agricultura familiar, que é, sem dúvida, uma das questões 

centrais no processo da criação e legitimidade do espaço da REAF 

frente aos órgãos governamentais dos países e a oficialização de um 

compromisso com o reconhecimento dessa categoria política em seus 

países. É a fase em que se multiplica a presença desta categoria política 

na narrativa de documentos oficiais governamentais. O termo 

agricultura familiar passa a compor as falas de representantes 

governamentais e da sociedade civil; estar presente em documentos dos 

organismos multilaterais que atuam na região e que têm influência sobre 

organizações da sociedade civil e governos (tais como FAO, FIDA 

IICA, etc.); estar presente em documentos acadêmicos de órgãos de 

pesquisa sobre a temática.  

É importante esclarecer que mesmo com o advento de um público 

da agricultura familiar na região a terminologia e a identidade 
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campesina, povos originários e indígenas não deixou de disputar 

visibilidade. O regulamento da REAF indica a nomenclatura agricultura 

familiar e campesina, mas ao verificarmos o conjunto de documentos 

produzidos pela própria REAF, nem sempre a terminologia campesina 

está presente, o que eventualmente é reclamado. O mesmo ocorre com a 

terminologia indígena. Em 2014, quando a FAO decretou o ano 

internacional da agricultura familiar, logo em seguida, devido às 

demandas da sociedade civil na região, alguns documentos tiveram que 

ser alterados para incluir a terminologia agricultura familiar, campesina 

e indígena. Embora a discussão pela terminologia possa parecer, por 

vezes, simplória, implica a hipótese de que a categoria agricultura 

familiar ganhou apoio das organizações e movimentos sociais da região 

mais pelo significado de oposição ao modelo excludente de agricultura 

simbolizada pelo agronegócio - que historicamente teve significativo 

espaço entre as políticas agrícolas e agrárias da região, do que 

propriamente por representar a síntese das agriculturas (familiares) e 

categorias sócio-políticas presentes na América Latina. Assim, seguindo 

a teoria de Dewey (1991), o problema da ausência de políticas para a 

agricultura familiar campesina e indígena foi determinante na 

construção de um público da agricultura familiar na região. 

A terceira fase que identificamos, e que não temos muitos 

elementos para discutir, pois se mostra bastante recente, teve início em 

meados de 2015, sobretudo a partir de 2016, caracterizado por uma fase 

de desestabilização dos espaços de participação social na região e no 

Mercosul, do enfoque dado desde meados dos anos 2000 para a 

integração regional, inclusive de questionamentos sobre a composição 

do Mercosul. A possibilidade de exclusão da Venezuela do bloco, a 

mudança de governos na região, por exemplo, na Argentina e no Brasil 

e consequente desestruturação de ministérios e secretarias nacionais as 

quais representantes participavam da REAF suscitam instabilidades que 

ameaçam não apenas a manutenção da REAF, mas a disputa por modelo 

de desenvolvimento para a agricultura na região. O público da 

agricultura familiar que a cada REAF se (re)estruturava, está ameaçado 

pela redução do apoio de alguns estados nacionais à proposta de 

integração regional e da agricultura familiar. Em 2016, por exemplo, na 

XXV REAF, em Montevideo, no Uruguai, os representantes 

governamentais brasileiros não participaram do evento e neste mesmo 

ano não ocorreu a REAF no segundo semestre. Estes fatos romperam 

com uma dinâmica de eventos ordinários semestrais instituídos desde 

2004. Por sua vez, em junho de 2017, a XXVI REAF ocorreu pela 

primeira vez em um país fora dos países do bloco do Mercosul, sendo o 

evento realizado no Chile, país associado ao Mercosul. Logo após o 

evento da REAF, em julho, a Coprofam realizou em Montevideo, no 

Uruguai, um evento específico da sociedade civil para tratar da 

conjuntura política e econômica da região. Estes eventos sinalizam um 

novo momento do público da agricultura familiar na região, que busca 

definir novas estratégias e dinâmicas de funcionamento da REAF para 

garantir sua sustentabilidade, fortalecendo parcerias talvez pouco 

potencializadas até então. 
 
4. REAF –um cenário diverso e dinâmico 

 

As referências da abordagem pragmatista (Dewey, 1991; Cefai, 

2002; 2011) nos levam a pensar sobre a dinâmica de funcionamento do 

REAF e os elementos que implicam processos de encenação, 

pluralidade e igualdade e as obrigações da publicização que contribuem 

na construção do público da agricultura familiar para a região.  

O estabelecimento de uma rotina é fundamental para a 

consolidação de uma publicização da arena pública. Neste sentido, a 

dinâmica dos eventos da REAF e do funcionamento de sua secretaria 

técnica, ao longo dos anos estabeleceu rotinas que foram fundamentais 

para aproximar os diferentes atores políticos que formam o público da 

agricultura familiar. Por exemplo, os primeiros encontros da REAF 

ocorreram com menos de um mês de diferença, ao final de outubro e 

início de novembro de 2004, evidenciando a urgência na formalização 

da REAF naquele ano. Nos anos seguintes os eventos passaram a 

ocorrer com a distância de seis meses, seguindo a dinâmica dos demais 

eventos do Mercosul, sendo um no primeiro semestre e outro no 
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segundo semestre do ano.  

De modo geral, os eventos da REAF envolvem mais de um dia, 

chegando a uma semana de atividades, e contam com debates nos 

grupos de trabalho e seminários sobre temas específicos da agenda 

política regional. Também, de modo geral, a assembleia da REAF 

ocorre no último dia do evento e por isto muitas Atas apontam apenas 

este dia como oficial do evento, mesmo que atividades sejam 

desenvolvidas em outros dias. Por  ser o dia que conta com a 

participação de representantes oficiais dos países, sobretudo Ministros 

de Estado e Autoridades da região, tanto de governos quanto da 

sociedade civil, é curioso o fato de que é no último dia, na maioria das 

vezes, que ocorre a mesa de abertura do evento regional.  

Na programação do evento, ao longo dos anos também foi se 

consolidando a realização de uma assembleia dos movimentos sociais, 

que costuma ocorrer em um turno antes do início das atividades oficiais 

da REAF. Esta atividade se impôs entre os representantes das 

organizações e movimentos sociais da região, que passaram a realizar 

um diálogo e estabelecimento de consenso no âmbito da sociedade civil, 

antes de realizar o debate com as representações dos governos 

nacionais. Nestas reuniões observamos que as organizações e 

movimentos sociais apresentam seus pontos de vista, discutem e 

demarcam posicionamentos. Nas salas em que estas reuniões ocorrem, 

os representantes estendem suas bandeiras demarcando também estética 

e simbolicamente sua presença.  

Nos termos das tensões, confrontos, negociações e consensos que 

envolvem a pluralidade e igualdade na arena pública, verificamos que 

nas reuniões da sociedade civil diferentes organizações e movimentos 

sociais da região são postas em contato, sendo possível dizer que alguns 

movimentos e organizações não necessariamente se sentem 

representadas pela expressão agricultura familiar e reclamam  os termos 

campesino, indígenas e povos originários. Por exemplo, em um dos 

Fóruns da Sociedade Civil, ocorrido em Posadas, Argentina, em junho 

de 2014, no âmbito da XXI REAF, uma representante da sociedade civil 

da Bolívia fez uma defesa da categoria campesina e, logo na sequencia, 

outra representante da sociedade civil membro da Coprofam buscou 

fazer um esclarecimento no sentido de que a agricultura familiar não 

exclui as concepções de campesinos, indígenas e povos originários. Ao 

mesmo tempo, ressaltou a importância da unidade em torno da categoria 

política agricultura familiar para manutenção da força na criação de 

políticas públicas para o segmento na região. A cena descrita implicou 

certa dramatização na defesa de argumentos, que tem a ver com estética 

da fala, das palavras utilizadas, da língua e demais elementos 

mobilizados pelos interlocutores na conformação de um consenso. 

Para alguns representantes da sociedade civil brasileira com os 

quais conversei sobre esta situação, a reclamação da representante da 

Bolívia ocorre, em certa medida, porque a cada REAF os representantes 

da sociedade civil de diferentes países que participam são novos e nem 

sempre estão naturalizados com a expressão da agricultura familiar e da 

diversidade de agriculturas que esta implica.  Neste sentido, o público 

da agricultura familiar latino-americano remete à identidade dos atores 

políticos que participam da REAF e os arranjos que se dão na interação 

desses atores sociais, retomado em todo evento, dado a natureza 

dinâmica da REAF.  

A partir da abordagem pragmatista, sobretudo Dewey (1991), 

entendemos que os representantes da sociedade civil dos diferentes 

países se identificam, externalizam, encenam e argumentam  para 

garantir a propriedade do problema público. Este problema público é, 

basicamente, a ausência de políticas públicas para os segmentos mais 

empobrecidos que vivem no espaço rural latino-americano, preteridos 

em prol de políticas públicas voltadas à agricultura simbolizada pelo 

agronegócio, que tradicionalmente teve espaço na política regional do 

Mercosul, bem como nas políticas públicas nacionais dos países em 

tela.  

Contudo, o público da agricultura familiar posto em contato pela 

REAF constitui múltiplas identidades, em que o problema público que 

todas estas identidades vivenciam, mesmo que controversa em alguns 

momentos contribuiu com certa coesão enquanto público que reivindica 

uma ação pública na região. Nas reuniões da sociedade civil o 
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esclarecimento de temáticas e demandas basicamente oportunizam a 

conformação de acordos e reivindicações a serem apresentadas e 

disputadas com as representações de governos dos diferentes países. 

São processos de argumentação, encenação, exposição de conflitos, 

construção de consensos na defesa da agricultura familiar como 

categoria política para a região. 

Há um extenso debate sobre o significado e a valorização do termo 

agricultura familiar e do termo campesino na relação com o sistema 

econômico capitalista (Fernandes et al, 2009; Van Der Ploeg, 2008), 

mas é necessário ponderar que na América Latina a expressão 

campesina(o) é a forma como são chamadas as famílias que habitam o 

meio rural e trabalham a produção alimentar desde a colonização. A 

discussão em torno desta categoria política evoca questões de 

identidade e pertencimento. O conflito pelo fato da categoria agricultura 

familiar não necessariamente abarcar o significado de campesino é uma 

constante na REAF devido, também, a sua natureza situacional, que 

envolve atores sociais que mudam a cada evento, implicando atores 

naturalizados e não naturalizados com a agricultura familiar enquanto 

categoria política estratégica para conquista de políticas públicas na 

região. 

De forma mais abrangente observamos que a dinâmica de 

funcionamento da REAF permite contínua aproximação entre os 

diferentes atores políticos envolvidos com a agricultura familiar na 

região. As reuniões que ocorrem nos países, entre representantes da 

sociedade civil e de governo, de forma conjunta ou em separado; 

reuniões no âmbito regional entre estes mesmos atores, que também 

ocorrem de forma conjunta e em separado, resultam em inúmeros 

encontros e exposição de concepções de mundo, defesa de categorias 

políticas e percepção mecanismos de políticas públicas. São encontros 

de essência educativa, que envolve a problematização, a construção e a 

aplicação de conhecimento (Freire, 1980). Essas reuniões contribuem 

para a conformação de certa unidade entre os atores políticos 

implicados, gerando antipatias e simpatias, afeição, sentimentos, 

discussões, disputas e consensos, mas sobretudo, fortalecendo o público 

da agricultura familiar, 

Nos termos da publicização e comunicação correntes na REAF,  

entendemos que os idiomas falados na REAF compreendem um 

elemento central na constituição de um público da agricultura familiar. 

Os idiomas oficiais do Mercosul, que também são os oficiais da REAF, 

são o espanhol e o português. Considerando a natureza diversa da 

REAF, observamos que em sua maioria os representantes 

governamentais falam as línguas oficiais do Mercosul, mas muitas 

representações da sociedade civil não se limitam a falar estes idiomas e, 

inclusive, defendem a manutenção de línguas indígenas e de povos 

originários das regiões e países em que nasceram, por exemplo, o 

Guarani, o Quéchua e o Aymara. Estas línguas têm forte expressão 

identitária. Na REAF, estas são utilizadas nas falas de representantes, 

geralmente para expressar um poema, uma palavra de ordem ou 

músicas regionais. Falar estas línguas, para além de garantir sua 

permanência no tempo implica dar visibilidade política a estes grupos 

populacionais marginalizados na história latino americana, mas falar 

estas línguas na REAF também serve ao propósito de reafirmar 

diferenças, singularidades, divergências históricas, sobretudo evidenciar 

a pluralidade dentro da unidade do público da agricultura familiar 

instituído na arena da REAF. Também está relacionado à dramatização e 

a estética com que os diferentes grupos presentes na REAF se 

identificam e querem estar vinculados.  

De modo geral, as línguas mais faladas são o espanhol e o 

“portunhol”. Esta última é uma mistura de português e espanhol que 

facilita a compreensão linguística entre os atores políticos envolvidos. 

Conforme conversa com alguns participantes da sociedade civil 

brasileira que participam dos eventos, é mais fácil o entendimento do 

espanhol pelos brasileiros do que do português pelos hispanohablantes.  

Foi relatado por um representante da sociedade civil que uma 

organização da sociedade civil brasileira, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag Brasil), passou a estimular que 

seus representantes realizassem cursos de espanhol para poder se 

expressar nesta língua durante os eventos da REAF. Segundo o 
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entrevistado havia uma preocupação com erros na compreensão da 

língua para conquista de acordos e ação coletiva entre as organizações e 

movimentos sociais da região. Certamente a dificuldade com o idioma 

representa um elemento de complicação para aqueles que não têm 

domínio sobre a língua falada, suscitando diferentes interpretações 

sobre um mesmo conteúdo, desde sua dimensão racional, bem como da 

carga subjetiva das argumentações.  

Ainda nos termos da encenação e da dramatização correntes na 

arena pública, destacamos as vestimentas utilizadas pelos representantes 

da sociedade civil, que sugerem identidades políticas e são utilizadas 

por alguns representantes nos eventos da REAF, principalmente os 

povos andinos, com destaque para as chamadas “cholas” bolivianas, 

senhoras vestidas com saias e chales coloridos, cabelo dividido ao meio 

e um chapéu pequeno, no formato arredondado, bem no centro da 

cabeça.  
 

Considerações Finais 

 

Este trabalho buscou apresentar o processo de formação de um 

público da agricultura familiar na América Latina a partir da REAF. 

Entendemos que oficialmente a REAF surge como demanda da 

Coprofam com o objetivo de disputa de espaço e recursos (econômicos, 

sociais e políticos), em prol da inserção da categoria agricultura familiar 

nos projetos de desenvolvimento voltados à agricultura nos países 

membros do Mercosul, bem como no processo de integração regional, 

dando visibilidade à esta categoria sócio-política. Desde sua criação, a 

REAF apresenta diferentes conquistas no âmbito das políticas públicas, 

por exemplo, a regulamentação do que se entende por agricultura 

familiar nos países membros do Mercosul, o reconhecimento político 

desta categoria no âmbito das políticas públicas, com orçamentos 

específicos, para crédito, comercialização, etc.  

A construção deste público tem ajustes permanentes, que passa 

pela linguagem, os conhecimentos sobre questões políticas e 

econômicas, as vestimentas, as referências no entendimento do 

significado da agricultura familiar enquanto categoria sócio-política e a 

visibilidade também reclamada para as categorias campesino, povos 

indígenas e povos originários nas políticas públicas nos diferentes 

países da região. Ao longo do processo, diferentes atores políticos se 

engajaram com distintas motivações, mas basicamente foram unificados 

pelo problema da inexistência de políticas públicas para os segmentos 

excluídos que vivem no e do espaço rural latino americano. A dinâmica 

de eventos da REAF implica rotinas, intercâmbio de ideias e palavras, 

significados, relações de amizade e aprendizados (sobre geografia, 

história, economia e política regional, etc.), que mobilizaram diferentes 

atores sociais em processos de negociação, disputas, consensos e 

compromissos com o público da agricultura familiar e seus problemas. 

Por fim, destacamos que a atual conjuntura política nos diferentes 

países da América Latina evidencia uma clara ameaça às propostas de 

integração regional, e consequentemente ao Mercosul e à REAF. Entre 

os participantes da REAF há certa ansiedade sobre a continuidade dos 

eventos e as consequências práticas de governos nacionais pouco afetos 

às demandas regionais, sobretudo à participação de organizações e 

movimentos sociais na discussão de políticas públicas. Esta situação nos 

leva a questionamentos que nos parecem precipitados para a situação 

REAF, mas que trazem perguntas relevantes no âmbito da compreensão 

das arenas públicas. Por exemplo, como se dá a dissolução de uma 

arena pública? Quais as implicações desse processo para o público que 

a constitui? Quais as implicações para o problema público que ganhou 

visibilidade a partir dessa arena pública? Certamente as respostas destas 

questões contribuem para avançarmos no entendimento das arenas 

públicas. 
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