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 Neste artigo apresento algumas discussões preliminares relativas ao tema da construção 
social de mercados e da viabilidade de sistemas agroalimentares alternativos. Minha hipótese 
é de que a produção e os mercados estão inseridos em relações sociais, que por sua vez se 
realizam em ecossistemas específicos, ou atravessam e conectam ecossistemas, de forma 
que cada meio ambiente particular é uma teia viva de relações sociais, políticas, culturais, 
econômicas e ecológicas. É a partir esta que podemos compreender as estruturas que nós 
mesmos criamos e reproduzimos ao longo do tempo, cortando e costurando os fios que nos 
conectam, e as possibilidades de ação que nos são abertas a cada momento. 

Estas reflexões têm sua base empírica numa experiência campesina1 muito particular: 
a Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná. Trata-se de uma organização de 
pequenos agricultores do departamento2 de Alto Paraná, responsável pela maior feira de 
alimentos orgânicos de Ciudad del Este. Segunda maior cidade do país, a capital departamental 
se encontra estrategicamente localizada na tríplice fronteira com Brasil e Argentina. A Central 
de Productores conta com mais de 1600 agricultores associados, distribuídos por 18 dos 22 
distritos do departamento, que vendem de forma direta para um público semanal estimado entre 
10 e 12 mil pessoas. Trata-se, portanto, de um caso interessante de abastecimento alimentar que 
corre por vias alternativas ao modelo convencional ligado à indústria de alimentos e ao sistema 
corporativo.
 Este é o primeiro esboço de uma pesquisa de mestrado ainda em seus momentos iniciais. 
Apesar do pouco tempo de maturação, uma primeira experiência particular no campo me 
permitiu avançar sobre algumas linhas de raciocínio, em especial sobre uma possível articulação 
entre dimensões econômicas, políticas e ecológicas conectadas por meio da construção social 
da feira enquanto um instrumento econômico para a consecução de objetivos coletivos. Diante 
de dificuldades econômicas enfrentadas por diversas famílias campesinas, um amplo leque de 
conhecimentos tradicionais e de novos arranjos institucionais foram mobilizados e articulados 
com o intuito de comercializar sua produção, procurando assim garantir a saúde e soberania 
alimentar de suas famílias e das comunidades nas quais vivem, assim como sua autonomia 
territorial e a sustentabilidade ecológica de suas terras.
 O artigo parte das dinâmicas sociais e políticas que mediam a construção da feira e da 

1  A Sociologia Rural brasileira empreende um longo debate acerca das categorias camponês e agricultor 
familiar. De um modo geral, o camponês corresponderia a um modo tradicional de produção baseado na mão-de-
-obra familiar e voltado para o autoconsumo, enquanto o termo agricultor familiar denotaria uma maior inserção 
na economia mercantil, muitas vezes denunciada como dependente e subordinada (WANDERLEY, 2004). No 
caso da Central, os próprios atores usam, em geral, o termo campesino para se auto-referirem, e por isso opto na 
maioria das vezes por ele. No entanto, quando utilizo “pequeno agricultor” ou “agricultor familiar” é para destacar 
a atividade laboral, não a sua posição dentro do mercado.
2  Unidade política equivalente aos estados federais no Brasil e dividida em distritos.
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Central de Productores, animadas por um contexto cultural específico, para indicar possíveis 
caminhos para a emergência de sistemas agroalimentares alternativos ao modelo dominante, que 
priorizem a produção e o saber local, a organização coletiva e relações de trabalho socialmente 
justas, os circuitos curtos e de proximidade e que estabeleçam novas relações de reciprocidade 
e de confiança entre produtores e consumidores. 

Com esse objetivo, acredito ser possível analisar os recursos mobilizados e os processos 
encadeados por esses atores à luz da história recente do campesinato paraguaio, a partir de 
uma abordagem reflexiva e pragmática, em que os agentes constroem relações e instituições e 
se enredam nelas, mas refletem constantemente sobre suas ações e sobre seus efeitos, estando 
aptos a mudar seu curso dentro dos limites impostos pela estrutura social e cultural em que 
estão inseridos.

Aprendemos na escola uma História com H maiúsculo. Um único sentido linear, 
multicausal, mas unidirecional, que encadeia os eventos através de acontecimentos logicamente 
conectados e necessários: afinal, já aconteceram, e nada poderá desviar seu curso. A mente 
humana, entretanto, é repleta de artifícios. Observa o entorno, projeta emoções e desejos, 
e artificializa aquilo tido como natural. Um rio que corria solto ao sabor das chuvas e das 
estações, agora está parado, cercado numa barragem. Seu confinamento levou a morte a uma 
multiplicidade incalculável e inominável de seres vivos, sem falar das paisagens para sempre 
modificadas. Em função da energia a ser gerada, a mente destrói para produzir. Em nome do 
progresso, a mente mente: mentir talvez não seja dizer inverdades, mas antes negar as outras 
perspectivas, assumindo a História como única e inequívoca, como verdade passível de ser 
compreendida e explicada pela razão, atributo universal de toda a humanidade. 

Sim, se existe algo de encantador na antropologia é sua capacidade inesgotável para 
contar outras estórias. Se as línguas são comunicadoras de significados, são as experiências 
práticas que lhes dão sentido e que constroem o mundo enquanto um conjunto de coisas e 
relações entre as coisas. Matéria e espírito, homem e mulher, humano e animal, razão e emoção 
são formas de classificar as coisas, são modos de ver o mundo. São artifícios da mente que se 
tornam realidade – ou ganham status de realidade - no momento em que são compartilhados por 
um coletivo. É preciso ter fé para viver o real. Isto significa que a realidade não está dada. Não 
se trata de um conjunto de dados brutos a serem lapidados pela racionalidade pura, instrumental. 
As palavras também têm sabor, senão não sairiam da língua. Despertam emoções e constroem 
valores, e cada cultura conta e acredita em sua própria história. 

 Dito isso, reconto a história do Paraguai vista por outros olhos. Alguém um dia disse que 
cada átomo contém em si o universo inteiro, mas isto não quer dizer que os outros átomos vejam 
seu universo como verdadeiro. Dirão que o universo não cabe no tempo de poucas páginas. É 
verdade, e por isso conto aqui a história de um único átomo. Ou melhor, de uma molécula, 
de um conjunto de átomos organizados, cujas pontes e ligações nos permitirão acessar outros 
átomos e moléculas, e quem sabe revelar certas estruturas espaço-temporais, certas relações 
ou encontrões cotidianos que pouco a pouco dão forma e cheiro à realidade social – sempre 
em transformação. Digo estruturas com muito cuidado: creio que, de toda ação, exista algo 
que permanece – consciente ou inconscientemente -, mas não são cordas que se amarram nem 
grades que se enjaulam: as pessoas fazem e refletem sobre o que fazem; acertam, erram e 
mudam, negam-se ou submetem-se, vivem e morrem. E, a partir de todas essas experiências 
se estruturam, enquanto indivíduos e coletivos, e assim negociam constantemente com outras 
estruturas externas a sua dose de livre-arbítrio. 
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	 Comunidades,	comitês,	participação	e	confiança:	a	organização	por	trás	da	feira

 A Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná contava, em 2017, com cerca 
de 1600 associados. Meu primeiro contato foi em maio daquele ano, quando fui convidado por 
Teodoro Galeano, uma de suas lideranças, a conhecer sua chakara3 na comunidade El Triunfo, 
no distrito de Minga Guazu. Por três dias, empreendi uma primeira observação participante nas 
atividades de colheita, seleção e estocagem dos alimentos produzidos, nos trabalhos domésticos 
e afazeres cotidianos, sempre intercalados por longas rodas de conversa ao sabor do mate, tipo 
de erva nativa da região consumida tanto gelada (tererê) quanto quente4. Este primeiro campo 
de experiência desembocaria, dois anos depois, no atual projeto de mestrado.

Nas rodas de conversa realizadas em círculo no quintal em frente a casa, sentavam-
se juntos todos os membros da família, os poucos trabalhadores contratados por jornada e os 
eventuais convidados. Ali, eram partilhadas notícias, estórias e muitas piadas, sem qualquer 
distinção aparente entre os diferentes papéis e posições sociais de cada sujeito. Este tipo 
de ritual é característico da cultura campesina paraguaia, mas tem suas origens na cultura 
guarani, compartilhada por muitos dos povos que habitavam e ainda habitam a região que hoje 
compreende o Paraguai, o sudeste da Bolívia, o nordeste da argentina e os atuais estados do 
Paraná e Mato Grosso do Sul no Brasil5. Mais do que nas regiões homólogas de seus países 
vizinhos, no Paraguai a cultura guarani ainda está muito presente, tendo por expressão máxima 
a própria língua guarani, falada por cerca de 90% da população, que mesclada com algumas 
palavras e expressões da língua espanhola é conhecida pelo nome de yopará.

Durante minha estadia, realizei duas longas entrevistas semi-estruturadas: uma com 
o próprio Teodoro e outra com Carlos Ayala, funcionário do Crédito Agrícola y Habilitación 
(CAH), órgão ligado ao Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e responsável por 
conceder crédito a pequenos e médios agricultores. Ademais, estabeleci longas conversas 
informais com Teodoro e Mirna, sua esposa, com dois de seus filhos estudantes universitários, 
além de funcionários públicos e outros campesinos que visitavam sua chakara. Assim me foi 
contada uma primeira narrativa acerca do surgimento da comunidade e da organização da feira, 
que posteriormente foram complementadas, no caso da feira, com um estudo realizado pela Red 
Rural (2016), sediada no Paraguai e, no caso da comunidade, com o Trabalho de Conclusão de 
Curso de Bejarano (2016) pela UNILA. 

A comunidade El Triunfo foi fundada em 1989 a partir da ocupação de tierras malhabidas, 
terras originalmente destinadas à reforma agrária, mas que foram concedidas ilegalmente pelo 
governo a particulares aliados (KRETSCHMER, 2011; MATHEUS, 2016). Apenas em 1996, 
conseguiram a titulação da terra, cuja área foi dividida entre as famílias de forma que cada uma 
não tivesse mais que dois hectares. Todo um conjunto de regras foi estabelecido sobre o direito 
de propriedade6, buscando assim sua proteção contra alguns dos problemas mais conhecidos no 
país: a concentração e a estrangeirização de terras. 

Muitos dos agricultores envolvidos vinham de experiências prévias nos movimentos 
sociais campesinos, cuja tradição é muito forte no país. Muitos dos atuais movimentos tiveram 
sua origem nos anos 1980, após décadas de perseguição política (KRETSCHMER, Ibid.; 

3  Nomes dados às terras dos agricultores.
4  A erva mate é a mesma produzida e consumida na região sul do Brasil, mas em geral os paraguaios 
adicionam outras ervas, temperos e mesmo legumes, como a berinjela, atribuindo à bebida diversos benefícios 
medicinais e estéticos.
5  Para um panorama geral da situação atual dos diferentes povos Guarani na fronteira entre Paraguai, Bra-
sil e Argentina, consultar Guarani Retã (2008).
6  Os lotes de terra destinados à reforma agrária foram concedidos, ao longo do tempo, pelo IBR e poste-
riormente pelo INDERT. Os beneficiados não recebiam imediatamente o título de propriedade, mas um “direito de 
ocupação”: através da produção, podiam adquirir o título mediante pagamento, geralmente feito em cotas (VILLA-
GRA, 2016).
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MORAES E VIEIRA, 2015). Nesse sentido, a ocupação deste território não foi um caso isolado: 
foi parte de uma ampla jornada de ocupações em decorrência do processo de redemocratização 
pelo qual o país passava na virada dos anos 1980 para os 19907. 

Num segundo momento desta primeira experiência de campo, encaixotamos todos os 
produtos a serem vendidos e fomos juntos à feira, onde dormimos por duas noites seguidas junto 
aos demais agricultores feirantes. Ali, participei da montagem da banca e da comercialização dos 
produtos, entre os quais se destacavam a berinjela, o repolho, o tomate, a cenoura, o pimentão, 
o alface e a salsinha, entre outros legumes e hortaliças. A entrada da feira se dá pelos fundos do 
terminal rodoviário e ocupa metade de um enorme galpão cedido pela municipalidade. Algumas 
das maiores bancas estão dispostas por um longo corredor central, que está dividido entre 
produtores associados à Central, de um lado, e vendedores de frutas de origem brasileira, de 
outro. Existe um conflito latente entre os dois grupos – em que os associados acusam os outros 
de contrabandistas –, o que representa simbolicamente a relação histórica entre os dois países. 
Por outro lado, suas atividades são complementares, pois os primeiros não comercializam frutas. 

No centro deste corredor, uma porta se abre para cada lado: à esquerda, está o acesso 
para o maior salão, repleto de agricultores-feirantes expondo grande variedade de legumes e 
hortaliças, além de animais (vivos e mortos) e alguns poucos produtos beneficiados; à direita, 
entra-se num salão similar ao anterior, mas ocupado não por agricultores, senão por outros tipos 
de pequenos comércios, incluindo roupas, sapatos, brinquedos e pequenos bares e restaurantes. 
Nos fundos da feira funciona, desde 2015, o Pátio de Comidas, ambiente organizado pelas 
mulheres onde se pode degustar uma grande diversidade de pratos tradicionais paraguaios. 
Uma vez que a região é de tríplice fronteira, o Pátio de Comidas se tornou um grande atrativo 
para turistas e residentes das cidades vizinhas.

À primeira vista, parecia uma feira como outra qualquer, mas um olhar mais atento 
permite enxergar elementos importantes por trás das cerca de 400 bancas de alimentos. De 
acordo com o estudo da Red Rural (op. cit.), os agricultores não participam da feira enquanto 
indivíduos, mas enquanto comitês. Estes são as unidades básicas de articulação da feira, 
pequenas associações entre famílias que deliberam sobre a produção e a comercialização em 
suas respectivas chakaras. Grande parte dessas famílias vive em comunidades, base territorial 
sobre a qual estão organizados os comitês. Estes elegem representantes para as Assembleias 
Distritais e destas para o Conselho de Delegados, órgão máximo de deliberação da feira. Em 
maio de 2017, a Central era composta por 111 comitês distribuídos por 18 dos 22 distritos que 
formam o departamento.
 Ainda de acordo com esse estudo, a feira foi concebida a partir de encontros entre 
diversos agricultores por meio de cursos de capacitação técnica organizados pela CIPAE 
(Comitê de Igreja para Ajuda de Emergência), entre 1993 e 1996. Muitos deles eram produtores 
de algodão para o mercado internacional, artigo de exportação muito importante nos anos 
1970 e 1980. Na década de 1980, entretanto, a queda do preço internacional do algodão levou 
ao colapso financeiro de muitas famílias8, quadro que só piorou com a entrada, em 1995, da 
variedade de semente transgênica Deltapai produzida pela Monsanto. Com ela, veio também a 
praga do picudo, devastando grande parte das plantações campesinas.

Diante de tantas dificuldades repentinas, tornou-se imperativo encontrar outras formas 
de ingresso econômico para além do mercado convencional. Muitas famílias voltaram a 
produzir alimentos básicos: primeiro para suas próprias necessidades, mas logo percebendo 
a oportunidade de vender seus excedentes. Após diversas negociações com autoridades e 
funcionários públicos, em 1997 alguns agricultores conseguiram apoio do Ministério de 
Agricultura y Ganadería (MAG) e do governo departamental para a realização da feira na 
Avenida Don Carlos Barretos Sarubi. No início eram cerca de vinte bancas, mas após três meses 
7  Somente na década de 1980, Villagra estima que tenham ocorrido cerca de 40 ocupações (p. 88).
8  Villagra (op. cit.) afirma que os preços chegaram a cair mais que 50%. 
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de expansão a feira foi transferida para o galpão em que se encontra até hoje.
Creio ser possível, a partir da fala de Teodoro e de outras lideranças entrevistadas pela 

Red Rural, estabelecer uma relação direta entre a organização da feira e a necessidade de garantir 
a posse e a autonomia territorial das famílias. Nesse sentido, a feira surgiu como uma estratégia 
não somente para fins econômicos, mas também políticos e sociais, uma vez que os ingressos 
econômicos permitiriam a formalização dos títulos de propriedade (mediante pagamento) assim 
como a reprodução social das famílias. Cada vez mais, os movimentos sociais e organizações 
adotam estratégias orientadas através do mercado, mas não para o mercado. Se, de um lado, 
este fenômeno pode sofrer influências da ideologia neoliberal que adentra os terrenos mais 
escondidos desde a década de 1970, por outro lado são estratégias que visam a autonomia 
decisória perante as estruturas de Estado e de mercado.

John Wilkinson (2006) analisa o potencial dessas novas configurações a partir da noção-
chave de território, em que natureza e cultura estão conectados, sendo a partir da conquista da 
terra que produtos (no caso, alimentos) diferenciados podem ser vendidos num novo mercado 
de qualidade. Assim, os agricultores assentados em período de convulsão social, necessitando 
urgentemente de uma fonte de renda que lhes permita viver em suas novas terras e mesmo 
comprar o título delas, descobrem um novo mercado para produtos orgânicos e diversificados 
e, na venda direta, uma forma de garantirem sua autonomia produtiva e soberania alimentar9, 
ingressos econômicos mais significativos e a valorização social de seu trabalho enquanto 
agricultores.

Com relação ao processo de construção da feira, seus fundadores contam que no 
início produziam uma variedade pequena de alimentos, mas que a partir do contato com os 
consumidores e entre os próprios agricultores, passaram a trocar novos conhecimentos e 
experiências, diversificando assim os produtos e as próprias técnicas de produção. Uma grande 
dificuldade encontrada foi a falta de sementes no Paraguai, no que muitos recorreram a empresas 
brasileiras. Com o tempo, técnicas de produção diversificadas e consorciadas, com rotação 
de cultivos e redução de insumos externos, passaram a circular e se difundir pelas diferentes 
comunidades, levando a Red Rural a qualificar sua produção como agroecológica.

Nesse aspecto, é interessante observar as respostas dos agricultores entrevistados pela 
ONG. Nas entrevistas completas anexadas ao estudo, percebe-se que uma vez questionados 
sobre a produção agroecológica, todos levam suas respostas para questões relativas ao ingresso 
econômico e à autonomia alimentar, produtiva e territorial. Dificilmente falam das técnicas em 
si ou de sua relação com o meio ambiente. Estes elementos discursivos me permitiram levantar 
a hipótese de que, para eles, a agroecologia surge como uma necessidade, não como um projeto 
de sociedade. E, que a feira tem, para os agricultores organizados na Central de Productores, 
um uso instrumental que escapa à lógica capitalista convencional: os objetivos são muito mais 
amplos e complexos do que o lucro individual; não é a competição entre os produtores que rege 
a dinâmica do mercado, embora ela esteja presente; e todos esses fatores estão imbricados em 
valores morais e culturais partilhados pelos atores enquanto campesinos da região oriental do 
Paraguai, marcada por um histórico de conflitos por terra e pela dependência econômica dos 
pequenos agricultores à produção mecanizada e assalariada.

Diante disso, pode-se observar que a feira não se constitui simplesmente como um espaço 
de trocas econômicas, isto é, um espaço onde mercadorias são trocadas por dinheiro. Junto aos 
alimentos, são trocados também conhecimentos, experiências, valores e afetos, estabelecendo 
aos poucos novas relações de proximidade e reciprocidade entre os agricultores e entre estes e os 
consumidores (PLOEG, 2009). Tudo isto contribui para a construção de laços de solidariedade 
e confiança, melhorando assim a autoestima dos agricultores na medida em que reconhecem 
9  Utilizo aqui a noção de soberania alimentar de forma reduzida, tal qual definida por Maluf (2007): “di-
reito dos povos de decidirem o que querem comer e como querem comer, o que querem produzir e como querem 
produzir seus alimentos”
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a importância de seu trabalho para o conjunto da sociedade (CASSOL E SCHNEIDER, 2017; 
SCHNEIDER E GAZOLLA, 2017). 

Algumas características particulares da feira contribuem para estes fenômenos observados 
acima. Em primeiro lugar, todos os vendedores são também produtores, configurando assim um 
caso extremo de circuito curto de comercialização: a venda direta (DAROLT, 2013). Devido 
às experiências prévias de dependência com relação ao mercado convencional, simbolizado 
na figura dos intermediários, os feirantes valorizam bastante a autonomia produtiva e o fato de 
trabalharem para si próprios, o que lhes garante preços mais justos e uma relação mais próxima 
com a clientela. 

Em segundo lugar, a Central está organizada de baixo para cima, tendo como base de 
participação e deliberação os comitês. Neste processo, foi construído um amplo conjunto de 
normas de convivência, em que os eventuais desvios de caráter são julgados por um Tribunal 
Disciplinar. É recorrente nos relatos a ideia de que os associados devem participar da feira, 
devem contribuir para sua construção e seus objetivos coletivos.  Assim, apesar de se tratar 
de uma instituição com fins mercantis, a feira faz circular produtos e valores enraizados num 
contexto sociocultural específico (ZELIZER, 2011), de forma que os próprios procedimentos e 
resultados econômicos são influenciados por eles.

Economia e autonomia

Já foi dito que um dos objetivos por trás desta organização é a conquista da autonomia 
territorial por seus associados. Para comunidades camponesas relativamente inseridas no 
mercado capitalista isto pode parecer óbvio, mas esta questão ganha outros contornos quando 
analisada dentro do contexto mais amplo da história do campesinato paraguaio. Assim, 
nesta seção faremos o exercício de reconstruir resumidamente esta história sob a perspectiva 
campesina, ressaltando os elementos que possam contribuir para a análise da construção social 
da feira enquanto uma estratégia econômica com fins sociais, políticos e ecológicos.

Ao contrário das demais nações do Cone Sul, o Paraguai que conquistou sua independência 
em 1811 não deu sequência ao passado colonial de ampla concentração de terras e poder nas 
mãos de uma elite latifundiária. De acordo com Villagra (op. cit.), entre 1811 e 1870, seus 
primeiros governantes10 expropriaram por decreto as terras sob controle dos terratenientes11 
e da Igreja Católica, concentrando-as sob a égide do Estado enquanto terras fiscais. Estima-
se que em 1870 as terras fiscais correspondiam a 98% do território (MORGENSTERN apud 
VILLAGRA, Ibid.), sendo arrendadas aos campesinos e indígenas mediante modesto pagamento 
anual. Além disso, parte destas terras era composta pelas Estancias de la Patria12, propriedades 
estatais dedicadas à produção de gado, complementada pela agricultura, artesanato e pequenas 
indústrias. 

Ainda segundo Villagra, o desenvolvimento econômico e militar paraguaio era notável. 
Suas terras extremamente férteis e produtivas e sua indústria nascente rivalizavam com a 
influência britânica no continente, o que despertou rivalidades. Em meio ao contexto conturbado 
de conflitos políticos e territoriais na região, articulou-se uma aliança entre Brasil, Argentina 
e Uruguai para invadir o Paraguai, naquela que ficou conhecida como a Guerra da Tríplice 
Aliança (1864-1870). As reais motivações da guerra ainda são tema nebuloso, com algumas 
correntes ressaltando os interesses imperialistas ingleses, outras enfatizando os interesses dos 
nascentes Estados nacionais13. No entanto, seus resultados são conhecidos de todos: 95% da 

10  José Gaspar Rodríguez de Francia e Carlos Antonio López
11  Termo equivalente ao de latifundiário, utilizado largamente nos países de colonização espanhola.
12  Villagra afirma que chegaram a um número total de 75 estancias.
13  Para uma revisão historiográfica sobre a Guerra, consultar Maestri (2009) e Alan Pereira (2011).
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população masculina adulta dizimada14; o território invadido, saqueado, destruído e em parte 
anexado pelos vencedores15; a língua guarani proibida e uma nova Constituição Nacional escrita 
por seus invasores.

Nesta nova carta constitucional de 1870, abria-se terreno para a venda das terras estatais 
para particulares, processo que se intensificou a partir de diversos decretos e da promulgação 
de um Código Civil (1877) que era uma cópia exata de seu homólogo argentino, baseado numa 
concepção liberal de propriedade da terra. Territórios até então ocupados por campesinos e 
indígenas passavam a ser expropriados em função de interesses privados. Um país conhecido 
por sua fartura de alimentos e por uma população alfabetizada entrava de vez no ciclo de miséria 
e desigualdade social característico da região. Ao longo de sucessivas ditaduras, o Paraguai se 
tornou um dos países com maior concentração de terras no mundo, chegando a um índice de 
Gini de 0,94 (RIQUELME, op. cit.). De acordo com Kretschmer (op. cit.), 85,5% das terras 
paraguaias pertencem a 2,6 % dos proprietários, enquanto 91,4% da população camponesa 
(com terras de até 20 hectares) detêm apenas 6% de sua superfície agrícola. Além disso, estima-
se que 300 mil famílias não tenham terra para plantar ou viver.

Nesta trajetória muito particular, nos deteremos sobre o período mais recente que se 
inaugura com a Ditadura Stroessner (1954-1989). Se, parte do território paraguaio foi anexada 
pelo Império Brasileiro após a Guerra, outra parte equivalente foi concedida para colonos 
brasileiros na região Leste do país, episódio conhecido como Marcha para o Leste16, e que 
afetou em especial a estrutura agrária do departamento de Alto Paraná. Separado do Brasil 
pela fronteira natural do Rio Paraná, é conhecido por suas terras férteis, que passaram a ser 
apropriadas por fazendeiros brasileiros desde o século XIX. Este processo de estrangeirização 
em favor dos brasiguayos17, no entanto, se intensificou nesse período mais recente18, em que 
uma nova geopolítica passou a ser costurada em favor de acordos com o governo brasileiro. Os 
marcos iniciais deste processo de colonização interna19 foram a fundação de Ciudad del Este 
(originalmente sob o nome de Ciudad Presidente Stroessner) em 1957 e da Ponte da Amizade 
(conectando Foz do Iguaçu e Ciudad del Este) em 196220, culminando na construção da Usina 
Hidroelétrica de Itaipu em 1973.

A estratégia de colonização da fronteira oriental se inseriu no programa de modernização 
da agricultura sob os parâmetros da Revolução Verde. Da mesma forma que no Brasil, esta política 
consistiu em promover a intensificação da produção através da mecanização da agricultura e 
do uso intensivo de insumos externos, como agroquímicos e sementes modificadas, buscando 
assim melhorar a produtividade e a eficiência dos empreendimentos agrícolas – processo de 
industrialização da agricultura que formaria posteriormente os complexos agroindustriais. 
Entretanto, dentro de uma estrutura agrária extremamente concentrada em grandes propriedades, 
este modelo serviu à reprodução e ampliação desta estrutura, prejudicando as vidas das famílias 
campesinas e indígenas21. Muitas delas se viram obrigadas a vender suas terras e migrar para 
14  A população total se reduziu de cerca de 800 mil pessoas para menos de 300 mil (VILLAGRA, op. cit.)
15  Argentina e Brasil se apropriaram de 9,4 milhões e 6,2 milhões de hectares, respectivamente, área equi-
valente ao da atual Região Oriental, onde está o departamento de Alto Paraná (Ibid.).
16  Processo desencadeado em parceria com Estados Unidos e Brasil, inspirado na Marcha para o Oeste 
brasileira iniciada em 1952. 
17  Termo atribuído aos brasileiros residentes no Paraguai, muitas vezes de forma pejorativa.
18  Os dados mais recentes apontam para um total de 55% das terras de Alto Paraná sob a propriedade de 
brasileiros (PEREIRA, L, 2016), sendo que 64% das plantações de soja (73% de toda a superfície agrícola no país) 
estão nas mãos de estrangeiros.
19  Termo cunhado originalmente por Casanova (1965 apud SEVILLA-GUZMÁN E WOODGATE, 2012) 
e aplicado ao contexto mexicano, um dos primeiros países latino-americanos a adotar a Revolução Verde.
20  Segundo Villagra, a cidade foi fundada em terras doadas pela empresa La Industrial Paraguaya, a ponte 
foi construída pelo governo brasileiro e a estrada que passou a ligar a nova cidade a Coronel Oviedo, no Paraguai, 
foi financiada pelos estadunidenses (op. cit. p. 71).
21  Processo similar ao que ficou conhecido no Brasil como modernização conservadora (DELGADO, 
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Ciudad del Este.
Dentro desse quadro, é importante salientar que os movimentos sociais campesinos 

sempre foram muito fortes, apropriando-se simbolicamente desse “passado campesino” do país. 
Em especial, as Ligas Agrarias Cristianas tiveram importância fundamental durante os anos 
1970. Entretanto, os últimos anos da ditadura foram marcados por uma intensa perseguição a 
essas populações, desarticulando seus movimentos e expulsando os campesinos de suas terras. 
Os anos 1960 e 1970 foram um período de intensa migração da região de Assunção para o 
Norte e o Leste do país, assim como foi o período em que se iniciou o verdadeiro êxodo rural 
paraguaio: de 63% de população rural em 1972, passou-se para 50% em 1992 e 39,8% em 2008, 
ano em que foi realizado o último Censo Agrícola Nacional (VILLAGRA, op. cit.).

É nesse contexto que devemos situar a formação da feira e de algumas comunidades 
que a constituem. É notável observar, por exemplo, que a comunidade El Triunfo foi fundada 
em 1989, mesmo ano em que Stroessner foi assassinado em um golpe de Estado preconizado 
por seus próprios aliados políticos. Nos relatos de Teodoro, ainda estão muito vivos os anos 
de perseguição política que ele e outros campesinos sofreram no período final da ditadura. Por 
outro lado, a orientação da produção paraguaia para a exportação de algodão foi fruto deste 
projeto de modernização da agricultura, de forma que parte da população campesina passou a 
ser inserida neste mercado de forma dependente e subordinada. Assim, com a queda dos preços 
internacionais e a praga do picudo, todo um modo de produção e distribuição se desestabilizou, 
reorientando a inserção mercantil desses agricultores. É somente nesse quadro que se pode 
compreender a emergência da feira de Ciudad del Este como a principal alternativa para essas 
famílias.

Assim, numa sociedade atravessada por novos valores e práticas introduzidas pela 
ideologia e pelas políticas neoliberais, em que o mercado passa a dominar progressivamente 
todas as esferas da vida social, os próprios movimentos sociais passam a se orientar, em 
muitos casos, por uma perspectiva voltada para o mercado (WILKINSON, op. cit.). A feira 
de venda direta, com comercialização de produtos de qualidade diferenciada associados a 
uma identidade campesina, a alimentos saudáveis e produzidos localmente, passa a ser uma 
estratégia interessante para a viabilização de ingressos econômicos. Porém, uma análise em 
termos estritamente econômicos seria incompleta. Como já foi demonstrado, os fins econômicos 
estão inseridos num contexto social, político e cultural muito mais amplo e complexo.

Encaminhamentos	finais:	agroecologia	e	sistemas	agroalimentares	alternativos

Até aqui, me detive sobre aspectos humanos da questão. Falta ainda articular esses 
processos com a dimensão ecológica. Tentarei demonstrar que, se o ingresso econômico é 
encarado como essencial pelos agricultores para que possam garantir sua autonomia territorial, 
a continuidade de sua produção também depende de fatores extraeconômicos, em especial 
de fatores ecológicos. Para que a reprodução social das famílias seja possível, é preciso que 
a reprodução da terra esteja garantida. Nesse sentido, é comum no discurso dos campesinos 
associados uma defesa dos alimentos saudáveis, sem agroquímicos, para que a terra continue 
produtiva para seus filhos e netos. 

Além da soberania alimentare da autonomia produtiva das famílias, a produção e venda 
de alimentos está relacionada a valores sociais e morais, em que se produzem alimentos saudáveis 
para uma sociedade saudável. Isto significa que a terra, para eles, não é simplesmente um fator 
de produção, cuja utilidade é gerar bens naturais a serem trocados por bens econômicos. Na 
maneira em que sua própria reprodução social depende da reprodução da terra, pode-se falar 
numa coprodução, em que a agricultura é uma atividade realizada por humanos e não-humanos 
em parceria. Riquelme (op. cit.) afirma, a respeito do campesinato paraguaio com influências 
2017; WANDERLEY, 2015).
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culturais guaranis, que

La tierra es la base material sobre la cual se desarrolla las relaciones 
sociales. Si es el tekoha (territorio) donde se desarrolla el teko (la forma de 
vida, el modo de ser), la forma de uso y el cuidado de la tierra será distinta 
de aquella que la concibe como un bien de cambio, una mercancía, donde 
lo que se busca fundamentalmente es sacar provecho económico de ella, sin 
respetar sus características ni los recursos naturales que ella contiene, como 
por ejemplo el agua, los bosques, el suelo y la biodiversidad

Organizando estes vários elementos até aqui apresentados, busco uma concepção de 
agroecologia que seja mais ampla, que não se resuma apenas à aplicação de técnicas produtivas 
inovadoras ou tradicionais para o manejo de agroecossistemas, mas também como um 
processo contínuo e reflexivo de construção da autonomia das comunidades camponesas, em 
que as formas de coprodução econômica e simbólica dos recursos naturais, as estratégias de 
comercialização dos alimentos excedentes; e as ferramentas e desenhos de organização política 
são elementos essenciais e interdependentes para a garantia de acesso a terra e da reprodução 
social dos camponeses organizados (NIEDERLE, 2014; PETERSEN, 2011).

Lamine, Bui e Ollivier (2015) apontam para a existência de um conflito entre duas 
grandes visões da agroecologia: uma mais tecnicista, outra mais sociopolítica. Enquanto a 
primeira se voltaria para um conjunto de técnicas de manejo dos recursos naturais capazes de 
serem ensinadas e replicadas, a segunda buscaria uma abordagem sistêmica que levasse em 
consideração não apenas os aspectos ambientais, mas também os sociais, culturais, econômicos 
e políticos que lhes dão contexto, tanto a nível local quanto global.

Assim, a organização da feira e de toda a estrutura política da Central são produtos ou 
– de forma não tão causalista - guardam correspondência com o universo simbólico partilhado 
por seus agentes, expressos em suas práticas de coprodução simbólica e material do real. A 
forma como cultivam e como entendem sua atividade tem muito a dizer sobre os sentidos que 
atribuem à produção e ao mercado de uma maneira geral. Talvez nos informem sobre os valores 
construídos em torno das práticas de compra, venda e trocas em geral, em que novas relações de 
reciprocidade são acionadas a níveis de organização comunitária e de trocas econômicas. Este 
processo particular parece corresponder ao que Ploeg (op. cit.) chama de recampinização, em 
que as estratégias mercantis são acionadas não como uma inserção subordinada no mercado, 
o que levaria necessariamente à dissolução do campesinato no sistema capitalista, mas como 
ferramenta para garantir a autonomia política e a independência econômica dos campesinos, 
atributos vistos como essenciais para a preservação de seus modos de vida. É nesse sentido que 
eles afirmam, em diversas falas, que sem economia não há autonomia.
 Por sua vez, a feira enquanto estratégia econômica está sustentada pela agroecologia 
em duas pontas: por um lado, a coprodução agroecológica garante aos agricultores um 
mercado independente e regular; por outro, os rendimentos auferidos neste mercado garantem 
a continuidade de sua coprodução e a sustentabilidade ecológica de suas terras. Nada disso está 
dado ou surgiu de ideias soltas no espaço. Para que as experiências sociais tenham eficácia, 
é preciso que sejam tecidas redes entre diferentes atores. Assim, a iniciativa dos primeiros 
feirantes partiu de atividades organizadas por uma ONG ligada à Igreja, foi articulada junto a 
autoridades públicas e obteve o apoio de instituições acadêmicas, organizações da sociedade 
civil e alguns meios de comunicação. 

A interação entre tantos atores com interesses diferentes exige um trabalho árduo de 
negociação e, muitas vezes, de pressão. Num meio político tão conturbado quanto o paraguaio, 
em que recentemente mais um golpe de estado em nome das oligarquias tradicionais foi 
deflagrado contra Fernando Lugo (2012), a Central de Productores constantemente reforça o 
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caráter independente de sua organização. Não aceitam qualquer tipo de ingerência ou propaganda 
partidária e, com frequência, denunciam publicamente as autoridades por diversos motivos. 
Em outros momentos, aliam-se a estas mesmas autoridades para receberem crédito, organizar 
cursos de capacitação ou eventos comemorativos. Um olhar pragmático, nos termos de Lamine, 
Bui e Ollivier (op. cit.), permite observar que as tomadas de decisão são processos reflexivos 
que, a cada momento, passam por análises de conjuntura que tentam avaliar as vantagens e 
obstáculos no caminho - e que muitas vezes isto implica formar alianças estratégicas com atores 
a princípio tidos como “adversários”.

Assim, o triângulo economia-autonomia-ecologia pode ser um fundamento para novos 
sistemas agroalimentares, em que a atividade econômica esteja assentada num território 
específico – e território implica a associação entre espaço físico e universo simbólico, portanto, 
pessoas -, do qual se depreendem valores sociais e culturais que orientam uma produção 
baseada em princípios ecológicos. Quando digo novos sistemas agroalimentares não me refiro 
a um novo modelo que vá necessariamente superar os sistemas agroalimentares dominantes (no 
plural, na medida em que assumem formas distintas em diferentes contextos). A princípio, um 
sistema alternativo é construído como um sistema complementar que se apropria de brechas 
no sistema dominante (como a demanda por alimentos orgânicos ou o consumo orientado por 
valores ambientais ou políticos). Sua estruturação certamente gera tensões entre os diferentes 
atores, que podem ir de negociações casuais a conflitos mais abertos, mas que se inscrevem 
num contexto social mais amplo em que cada ação reflexiva é um movimento num tabuleiro 
de xadrez. Na perspectiva dos agricultores envolvidos na Central de Productores, o horizonte 
tangível não é uma revolução que suplantará as relações capitalistas em todo o país, mas um 
pequeno universo real em que eles possam viver de forma satisfatória e com relativa autonomia, 
e possam ver seus filhos seguindo a mesma trilha.
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