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RESUMO  
Neste trabalho a agroecologia é apresentada como possibilidade 
estratégica de promoção da saúde por meio da intersetorialidade das 
profissões envolvidas na construção dos processos de transição 
agroecológica coordenados pela Comissão Municipal de Agroecologia e 
Produção Orgânica (CMAPO), para tanto, foi percorrido um caminho que 
ligou a agroecologia com a questão social contextualizando como essa 
prática se configura como alternativa aos avanços do agronegócio 
impulsionados pela revolução verde; também é feita uma breve 
contextualização da guerra de posições travada entre os defensores do 
agronegócio que se opõem a denominação de “agrotóxicos” e os 
estudos sobre toxicologia que apontam para os riscos causados por 
estas “substâncias químicas” nos corpos de seres humanos e para o 
meio ambiente. Por fim, o artigo trata do potencial da agroecologia ser 
utilizada como estratégia de promoção da saúde a partir do trabalho dos 
assistentes sociais articulado intersetorialmente com as demais 
profissões envolvidas. 

 
Palavras-chave: Agroecologia; promoção da saúde; intersetorialidade; 

questão social; agronegócio; revolução verde; agrotóxicos; serviço 
social.  

 

ABSTRACT 
In this work, agroecology is presented as a strategic possibility for health 
promotion through the intersectoriality of the professions involved in 
the construction of agroecological transition processes coordinated by 
the Municipal Commission of Agroecology and Organic Production 
(CMAPO), for that, a path was taken that linked agroecology with the 
social issue, contextualizing how this practice is configured as an 
alternative to the advances in agribusiness driven by the green 
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revolution; A brief contextualization of the war of positions between 
agribusiness advocates who oppose the denomination of “pesticides” 
and the studies on toxicology that point to the risks caused by these 
“chemical substances'' in the bodies of human beings and for the 
environment. Finally, the article deals with the potential of agroecology 
to be used as a health promotion strategy based on the work of social 
workers intersectorally articulated with the other professions involved. 

 
Keywords: Agroecology; health promotion; intersectoriality; social 

issues; agribusiness; green revolution; pesticides; social service. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva discutir sobre as relações estratégicas entre práticas 

agroecológicas e promoção da saúde, e como estas serviram de base para consolidação de 

políticas públicas no Brasil, contextualizando o potencial de intersetorialidade entre a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO); também objetiva discutir como a agroecologia pode servir de instrumento 

de resistência aos avanços do agronegócio e como esse processo que envolve disputas se insere 

no conjunto da questão social; o terceiro objetivo do artigo é problematizar as possibilidades 

no trabalho do Serviço Social para intervenções de promoção da saúde em comunidades rurais 

e urbanas inseridas numa estratégia de enfrentamento às desigualdades sociais. 

A estratégia metodológica seguida foi a pesquisa bibliográfica de artigos e livros que 

foram acessados por meio dos descritores utilizados nas palavras-chave, que contribuíram para 

elaboração do desenvolvimento desse artigo. Este por sua vez inicia com a primeira seção 

conceituando questão social e agroecologia inseridas num contexto de aumento do 

pauperismo, das desigualdades sociais e de surgimento de formas de resistência às causas 

desse processo. Numa seção secundária, é discutida a toxicologia como disciplina que estuda 

as intoxicações, seus mecanismos e natureza, assim como as alterações biológicas provenientes 

(SPRADA, 2013). Na sequência é feito um diálogo entre as posições que defendem o uso de 

substâncias químicas na agricultura, as que defendem o não uso, e as que consideram o uso 

como condicionantes para produção em larga escala de alimentos, mas que reconhecem seus 

malefícios para saúde humana e para o meio ambiente.  

Na segunda seção do desenvolvimento, são trabalhadas as possibilidades de trabalho 

intersetorial entre as diversas profissões demandadas pela PNPS e PNAPO, a partir do modelo 
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testado pela Comissão Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica (CMAPO) e é proposta 

uma agenda pública para agroecologia ser instrumentalizada como estratégia de promoção da 

saúde entre diferentes órgãos públicos. Na finalização do artigo, as conclusões apontam para o 

entendimento que nesse contexto de relações contraditórias que se processa o trabalho do 

Serviço Social, a Agroecologia é uma aliada imprescindível para a criação das condições do 

desenvolvimento sustentável, para segurança alimentar e nutricional, e que pode ser 

trabalhada como estratégia de promoção da saúde no campo e nas cidades (CAPORAL, 2009).  

Por fim, o artigo trata do potencial da agroecologia ser utilizada como estratégia de promoção 

da saúde a partir do trabalho dos assistentes sociais articulado intersetorialmente com as 

demais profissões envolvidas. 

 

2 QUESTÃO SOCIAL E AGROECOLOGIA  

 

O objeto de estudo e de intervenção do Serviço Social no campo e nas cidades, situa-se 

na questão social com suas particularidades e singularidades, constituindo-se como base 

fundamental da profissão como especialização do trabalho (IAMAMOTO, p. 34, 2020). Santos 

(2012) ao conceituar questão social apoiou-se nas contribuições de Iamamoto & Carvalho 

(1982) e Netto (2001) que explicam as condições concretas que expressam a materialidade do 

conceito, os quais são os problemas sociais e a luta de classes, resultantes especificamente das 

contradições das relações de produção do modo de produção capitalista. Estas contradições 

nas relações de produção consistem na produção cada vez mais coletiva e na apropriação 

privada das riquezas desta produção, ao tempo em que as forças produtivas se desenvolvem.   

O desenvolvimento das forças produtivas, resultam da incorporação de novas 

tecnologias e do aumento das habilidades médias da força de trabalho (MARX, 1983). A 

combinação desses fatores aumenta a produtividade enquanto diminui o tempo de trabalho 

socialmente necessário à produção de mercadorias, sendo fato que não implica na diminuição 

da jornada de trabalho e consequente socialização do tempo livre proporcionado, pois seguindo 

a lógica de acumulação do capital os proprietários dos meios de produção estão interessados 

somente na valorização do capital investido através da extração da mais-valia, que neste caso 

torna-se absoluta. Pelo contrário, não obstante as necessidades sociais, os capitalistas estão 

interessados imediatamente em mais valorização e, portanto, aumentam o investimento em 
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capital constante ao passo que diminuem em capital variável, provocando a dispensa de força 

de trabalho que é causa do desemprego e dos problemas sociais decorrentes. Nesta lógica de 

funcionamento, a expansão capitalista no campo assumiu uma imagem “mais simpática” 

reconhecida como “revolução verde”.   

A revolução verde é responsável pela materialização de um modelo de produzir 

alimentos que atende às exigências dos mercados, e que por outro lado, contribuiu para a 

conservação dos poderes das elites agrárias do Brasil. Estas se reposicionaram no bloco de 

classes dominantes no processo de modernização conservadora do país que teve início nos anos 

60, a partir do golpe civil-militar-empresarial, constituindo-se como sócia agrária no processo 

de reestruturação produtiva do capital, e como fração de classe dominante num acordo de 

mudanças “pelo alto”. 

Nesse acordo de frações de classe, entram a participação dos grandes grupos de 

comunicação, que colocam suas estruturas de multimídia para disseminação dos supostos 

benefícios dessa “revolução” como elementos da modernização na agricultura, que objetiva tão 

somente convencer a maioria da sociedade e exercer hegemonia, criando um imaginário nas 

classes subalternas de naturalização das transformações “pelo alto” e de pertencimento ao que 

seria um projeto geral da sociedade.  

As transformações na agricultura atenderam aos interesses da expansão do capitalismo 

que modernizou gradualmente a grande propriedade territorial transformando-a em empresa 

capitalista agrária. Essa expansão do capitalismo monopolista para produção agrícola que foi 

chamada de “revolução verde” teve como objetivo garantir mercado consumidor para 

comercialização de insumos e agrotóxicos. 

Se por um lado isso garantiu aumentos dos lucros, da produção agrícola e das 

exportações, por outro, as consequências e os prejuízos são visíveis na degradação ambiental, 

na super-exploração da força de trabalho, no êxodo rural forçado, nos conflitos fundiários, na 

intoxicação dos alimentos, no aumento da pobreza e da miséria, compondo assim um cenário 

de expressões e manifestações da questão social, que afetou também a região do nordeste 

referenciada no município de Teresina (IAMAMOTO, 2020).  

Se o desemprego e o pauperismo resultante da concentração de riquezas são um pólo 

resultante da apropriação privada das riquezas socialmente produzidas, o outro pólo são as 

reações da classe trabalhadora ante essa exploração, manifestadas na Luta de Classes (MARX 
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& ENGELS, 1998). Neste cenário, os trabalhadores constroem alianças na sociedade que 

resultam no surgimento de conhecimentos que instrumentalizam o processo de organização. 

Contudo, não somente a dominação de classes é questionada, mas todo o paradigma cartesiano 

de estudar e pensar a realidade que é apontado criticamente como perspectiva científica 

fragmentada e reducionista. O autor do livro, Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a 

transição a agriculturas mais sustentáveis, Roberto Caporal (2009) localiza a Agroecologia, 

enquanto matriz disciplinar, no campo identificado como do “pensar complexo” em que 

“complexus significa o que é tecido junto” (MORIN, 1999, apud CAPORAL, 2009).  Nesse 

contexto, a Agroecologia conceitua-se como,  

 
Campo do conhecimento científico que, partindo de um enfoque holístico e de uma 
abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as sociedades possam 
redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, nas suas mais 
diferentes inter-relações e mútua influência. (CAPORAL, 2009). 

 
A visão holística da Agroecologia implica numa pluralidade de conhecimentos que se 

traduz em transdisciplinaridade, necessária para articular as mudanças de concepções e 

práticas no sentido do Desenvolvimento Rural Sustentável e da segurança alimentar e 

nutricional, numa aliança entre saberes científicos e saberes históricos ou populares. Essa 

pedagogia é experimentada pelo Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem 

Terra (MST), sobretudo, pela coincidência de objetivos entre este campo de conhecimento e os 

movimentos campesinos, principalmente quando se trata da consideração dos saberes 

tradicionais na busca por emancipação e libertação política do atual tipo organização, 

desenvolvimento e produção econômica. 

Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais munidos dessa pedagogia, reforçam seus 

saberes ancestrais, constroem alianças e acumulam forças para lutarem pelo direito de morar 

e produzir dignamente, sendo os assentamentos rurais frutos desse processo político 

pedagógico. Então, é importante destacar que, enquanto a revolução verde incidiu no 

desequilíbrio dos biomas, nos impactos à flora e à fauna com desmatamentos e poluição dos 

aquíferos, decorrentes do uso de substâncias químicas na tentativa do controle de pragas, a 

Agroecologia contribuiu para a formação de uma nova consciência e em resultados concretos 

que condicionam Saúde Coletiva para o assentamento e toda a comunidade alcançada, dentre 

a qual os e as consumidores. 
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2.1 “SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS” OU “AGROTÓXICOS”: GUERRA DE POSIÇÕES  

 

A relação dos seres humanos com as substâncias tóxicas é histórica e tem como registro 

mais antigo o Papiro de Ebers (1500 A.C.) no Egito. A primeira associação entre o uso dessas 

substâncias e o processo de adoecimento foi em 1908 por Alice Hamilton, professora em 

Harvard que associou os riscos químicos do local de trabalho com as doenças. O termo “tóxico” 

deriva da tradução grega da palavra “veneno”, toxikon, e o estudo dessas substâncias 

atualmente é disciplinado pela toxicologia, que é a ciência que estuda as intoxicações, seus 

mecanismos e natureza, assim como as alterações biológicas provenientes (SPRADA, 2013).  

A guerra de posições em torno da denominação faz parte da construção ideológica de 

ambos os lados da disputa, pois o nome pelo qual a sociedade conhecerá a coisa, contribuirá 

para definição da imagem e o entendimento sobre esta coisa. Diante das nomenclaturas 

consensuadas cientificamente e da necessidade de melhoramento da imagem dos fins do 

Agronegócio, seus representantes e aliados veiculam propagandas massivas para justificar seus 

meios. Objetivam com o alcance do poder midiático convencer a maioria da população de que 

o interesse do “Agro” é “pop”, ou seja, que os interesses particulares de cada ramo da cadeia 

produtiva fariam parte dos objetivos que são próprios de uma classe social, subdividida em 

banqueiros, fazendeiros e industriais químicos e empresários dos grandes meios de 

comunicação. Estas frações da classe dominante articulam-se no contexto de disputa de ideias 

no âmbito da Sociedade Civil que Gramsci conceituou dentro do ideário de Estado ampliado 

com o intuito de exercerem seu poder de hegemonia (DORE & SOUZA, 2018; VIOLIN, 2006). 

Esta concepção foi formulada por Gramsci, segundo Dore & Souza et al, no contexto das 

transformações das sociedades constitutivas dos Estados nacionais no ocidente, nas quais o 

poder político de dominação de uma classe sobre outra já não era mais exercido puramente 

com a força policial (Sociedade Política), mas sim com o acréscimo da força ideológica, por meio 

de entidades da Sociedade Civil: imprensa, instituições de educação, movimentos sociais, 

partidos políticos e igrejas. 

Ao exercer o poder de hegemonia a burguesia tenta conquistar o apoio da maioria da 

sociedade para seu projeto na agricultura de forma que a problemática atribuída aos meios 

utilizados seja minimizada. Contudo, os elementos das contradições desse processo vêm à tona 

na medida que diversos setores dessa sociedade são atingidos de uma forma ou de outra. Esses 
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elementos são as pesquisas que ligam o consumo de alimentos produzidos convencionalmente 

ao risco de doenças; a concentração de renda e fundiária; os conflitos fundiários; o êxodo rural; 

as doenças ocupacionais; o desemprego; e a negação de direitos humanos, sociais e 

trabalhistas. 

 

3 AGROECOLOGIA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Como já foi discutido neste trabalho, a agricultura convencional com o uso 

indiscriminado de substâncias químicas proporciona as condições para doenças ocupacionais e 

doenças provenientes do consumo de alimentos produzidos. Apesar das forças que avançam 

no agronegócio, os saberes populares indicam as práticas que respeitam os ciclos naturais dos 

ecossistemas e assim servem como subsídios para a construção de um conhecimento 

transdisciplinar e sistêmico que é a Agroecologia, que não se ocupa apenas de produzir 

alimentos saudáveis, mas que mantém compromisso com o Desenvolvimento Rural e com a 

Segurança Alimentar e Nutricional de toda a humanidade com sustentabilidade. Por causa desta 

visão de totalidade, alguns pesquisadores apontaram a Agroecologia como estratégia de 

promoção da saúde. Azevedo e Pelicione (2012) propõem ações intersetoriais que articulem as 

potencialidades das práticas agroecológicas como promotoras de saúde nas comunidades 

produtoras e nas comunidades de consumo. Uma das conclusões de seus estudos afirmam que:  

 
A agroecologia e a promoção da saúde são áreas contributivas e complementares, cuja 
aproximação pode vir a enriquecer a discussão em torno da saúde rural e a concepção 
das políticas públicas que se debrucem sobre elas, estimulando intervenções e novas 
práticas intersetoriais. (AZEVEDO & PELICIONE, 2012). 

 

No artigo em que o trecho acima foi escrito, as autoras trazem discutem o problema 

decorrente dos assuntos referentes à relação complementar entre promoção da saúde e 

Agroecologia não fazerem parte do imaginário popular e do conjunto da sociedade, 

consequentemente legitimando o fato desta mesma pauta não entrar na agenda de resoluções 

dos governos, especialmente os municipais, que são os executores diretos das políticas de 

saúde. 

Consolidada pelas normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS no dia 28 de 

setembro de 2017, em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração 

de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013), foi instituída no dia 30 de março de 
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2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). O Anexo I da Portaria de Consolidação 

nº 2 informa a instituição da PNPS e em seu artigo 2º ratifica: 

 
A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da 
promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no 
âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e 
intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular 
suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle 
social. (MS/BRASIL, 2017). 
 

Seguindo o princípio de intersetorialidade da referida política, ao ser demandado, o 

Serviço Social possui a competência de articular sua instrumentalidade, a partir do conceito 

ampliado de saúde, para planejar e executar estratégias de promoção da saúde compatíveis 

com as particularidades de cada território e os saberes locais. No texto do anexo, estão 

expressos os valores fundantes no processo de efetivação da PNPS, que são a solidariedade; a 

felicidade; a ética; o respeito às diversidades; a humanização; a corresponsabilidade; a justiça 

social; e a inclusão social. 

Dentre os princípios a serem destacados, estão o da equidade e o da participação social 

pois é a partir destes que as ações de empoderamento - outro princípio da PNPS - de pessoas 

negras; LGBTQIA+, mulheres, quilombolas, indígenas e outros atores ou grupos sociais serão 

garantidas dentro das estratégias interventivas de promoção da saúde. No caso do Serviço 

Social e seu processo de trabalho, este deve respeitar o princípio da territorialidade e considerar 

as singularidades e especificidades da zona rural no planejamento e na execução de ações 

intersetoriais “com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde 

neles inseridos, de forma equânime” (BRASIL, 2017). 

Uma das singularidades da zona rural é a agricultura, esta, por ser sua principal atividade 

econômica, cria oportunidades para promoção da saúde no que se refere a um dos temas 

prioritários da PNPS que é o da alimentação adequada e saudável, que visa promover a saúde 

- refletindo seu conceito ampliado - por meio da garantia de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Um outro tema prioritário que se articula com a agricultura é o de promoção do 

desenvolvimento sustentável que no caso do campo “compreende promover, mobilizar e 

articular ações governamentais, não governamentais, incluindo o setor privado e a sociedade 

civil” que permite a interação entre saúde, meio ambiente e atividades produtivas com 

sustentabilidade. Nesse cenário e território, quando se trata das questões impostas pela 

exigência de alimentos saudáveis, as respostas são fornecidas pela Agroecologia. 
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Esta última, por sua vez, também adquiriu estatuto de política pública com a lei que 

criou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica que legisla sobre os objetivos de:  

 

Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso 
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. 
(BRASIL, 2012) 

 

As relações de intersetorialidade entre as duas políticas são percebidas no fato de ambas 

terem a promoção do desenvolvimento sustentável e a produção de alimentos saudáveis como 

objetivos específicos em comum. Ao se referir a “qualidade de vida da população”, esta última 

é compreendida em sua diversidade de gênero, raça, e classe social. Essas especificidades das 

políticas são resultadas de lutas e organização dos segmentos historicamente subalternizados 

na formação social brasileira. São direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88, mas 

que dependem de articulações político-institucionais e mobilização social para serem 

consolidados. 

As disputas sociais que incidem na “arte de governar as políticas sociais” são 

componentes dos processos sociais, culturais e históricos que produzem essa “arte”, segundo 

o resgate conceitual que Suely Costa (2012) faz das contribuições de Foucault (2008) quando 

este trabalha com a categoria “Arte de governar”, em alusão às diversas formas de governar 

que extrapolam os “modelos jurídico-institucionais” (FOUCAULT, p. 3, 2008 apud COSTA, p. 26, 

2012). 

Em territórios rurais, especialmente em torno da agricultura e nos desdobramentos da 

vida e do cotidiano familiar, o trabalho não pago materializado na solidariedade de mulheres 

mais pobres que constroem regras de convivências e sociabilidade, por meio da ajuda mútua, 

com relação de parentesco ou não entre sogras, noras, mães, filhas, tias, sobrinhas, cunhadas, 

amigas ou comadres (COSTA, 2012, p. 36), sempre foi um recurso utilizado ante a ausência de 

cuidados por parte do Estado na era contemporânea, ou seja, estamos sobrevivendo enquanto 

humanidade às custas do sacrifício de várias gerações matriarcais, as quais se somam as lutas 

de movimentos sociais também fortalecidos pela presença de mulheres (CORADIN; 

BRANDENBURG; SCHWENDLER, 2020). 
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Usos e costumes de cuidados que pavimentam o chão histórico das políticas sociais 
brasileiras muito antes da Constituição de 1988 estão imersos em práticas 
protecionistas da esfera privada. Há séculos, revelam a força de suas continuidades, 
num cotidiano de regras civilizadoras de muitos sinais por desvendar. Essas regras 
estão com nitidez, em trabalhos de mulheres, muitas e diferentes, que em larga escala, 
apoiam a formatação de nossas políticas sociais. (COSTA, 2012, p. 35-36). 

 

Experiências que supostamente validam essas contribuições teóricas são observáveis na 

agricultura orgânica pautada nos saberes tradicionais e circulares, e marcada pela presença 

substancial de mulheres. Esses saberes são manifestados no trato dos recursos humanos e 

materiais com respeito aos ciclos naturais do meio ambiente, a partir de conhecimentos que 

são repassados oralmente de geração em geração, concebendo a natureza de forma 

“sistêmica” nos termos de Fritjof Capra (1982, p. 260), aos quais complementa que “todo e 

qualquer organismo - desde a menor bactéria até os seres humanos, passando pela imensa 

variedade de plantas e animais - é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo”. 

Na zona rural dos municípios da Grande Teresina, no Piauí, a população é formada por 

uma quantidade significativa de famílias com pessoas negras, a herança histórica e cosmovisão 

de sociabilidade nessas famílias é baseado na cultura matriarcal característica da influência de 

matriz africana, assim como também é influenciada pela cultura dos povos indígenas. Essa 

herança cultural permite práticas produtivas baseadas no conhecimento de circularidade que 

favorece o respeito e preservação dos biomas, condições propícias para permanente promoção 

de saúde coletiva. 

Na contramão dessa resistência sociocultural, está o agronegócio com a monocultura 

de alimentos inseridos na lógica de exportação. Esta atividade econômica é empreendida por 

fazendeiros ricos, em sua maioria homens brancos privilegiados socialmente, com prioridades 

exclusivas nos lucros. Isso significa que os interesses coletivos, dentre os quais o processo de 

saúde-doença e a extração dos recursos com sustentabilidade, não são levados em 

consideração na escolha do modelo de produção. De acordo com a concepção que considera 

os determinantes sociais da saúde, as políticas de promoção desta devem ter suas ações 

articuladas intersetorialmente pelos profissionais da saúde, incluídos os e as assistentes sociais. 

É nesse contexto de relações contraditórias que se processa o trabalho do Serviço Social 

em torno da política de promoção da saúde, que tem como um dos princípios o 

desenvolvimento intersetorial das ações com outras políticas, fato que no caso da zona rural 

cria oportunidades viáveis para projetos de transição agroecológica. A Agroecologia é uma 
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aliada imprescindível para o bem viver no campo, pois além de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e o enfrentamento à fome, pode ser trabalhada como estratégia 

de promoção da saúde no campo e nas cidades (CAPORAL, 2009). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Discutimos nesse trabalho a Agroecologia como possibilidade estratégica de promoção 

da saúde por meio da intersetorialidade das ações de saúde, segurança alimentar, e de 

desenvolvimento sustentável, executadas por profissões ligadas a essas áreas, como assistentes 

sociais, nutricionistas, agrônomos, médicos, enfermeiros e demais profissionais que garantem 

o suporte para o desenvolvimento dos trabalhos. Essas possibilidades técnicas são vislumbradas 

a partir do modelo testado na construção dos processos de transição agroecológica 

coordenados pela Comissão Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica (CMAPO), para 

tanto, percorremos um caminho que ligou a Agroecologia com a questão social 

contextualizando como essa prática se configura como alternativa aos avanços do agronegócio 

impulsionados pela revolução verde. Como vimos, esse movimento do capitalismo no campo 

foi resultado do processo de reestruturação produtiva do capital. Visto isso, concluímos que, a 

revolução verde foi responsável pela materialização de um modelo que atende aos interesses 

da burguesia, e que por outro lado, contribuiu para manutenção entre as elites brasileiras dos 

herdeiros dos latifundiários. Estes se articularam dentro do bloco de classes dominantes 

constituindo-se como sócia agrária no processo de reestruturação produtiva do capital.  

Nesse contexto, a partir da análise que na luta de classes, cada campo constrói suas 

alianças na sociedade, discutimos sobre a guerra de posições travada entre os defensores do 

agronegócio que se opõem a denominação de “agrotóxicos” e os estudos sobre toxicologia que 

apontam para os riscos causados por estas “substâncias químicas” nos corpos de seres 

humanos e para o meio ambiente, pela qual concluímos que o agronegócio, por meio dos 

herdeiros do latifúndio, contam com a colaboração dos grandes grupos de comunicação, que 

colocam suas estruturas de multimídia para disseminação dos supostos benefícios do, que 

objetiva convencer a maioria da sociedade e exercer o poder de hegemonia (IAMAMOTO, 2015; 

POMAR, 2009). 
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É nesse contexto de relações contraditórias que se processa o trabalho do Serviço Social 

em torno da política de promoção da saúde, que tem como um dos princípios o 

desenvolvimento intersetorial das ações com outras políticas, fato que no caso da zona rural 

cria oportunidades viáveis para projetos de transição agroecológica. A Agroecologia é uma 

aliada imprescindível para o bem viver no campo, pois além de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e o enfrentamento à fome, pode ser trabalhada como estratégia 

de promoção da saúde no campo e nas cidades (CAPORAL, 2009).  Para concluir, é urgente e 

necessário que o potencial da agroecologia seja utilizado pela sociedade como estratégia de 

promoção da saúde a partir do trabalho dos assistentes sociais articulado intersetorialmente 

com as demais profissões envolvidas. 
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