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A Revista Agroecologia: 
Ciência, Prática e Movimen-
to é a primeira publicação 
dessa natureza que elabora-
mos. Idealizada em 2020 e 
construída a muitas mãos em 
2021, ela se materializa ago-
ra em 2022. Para essa cons-
trução contamos com a co-
laboração de um time muito 
especial, de pessoas amigas 
e parceiras do SASOP e que 
fortalecem a Agroecologia no 
seu dia a dia em diferentes 
espaços comuns, de modo 
especial na ANA (Articulação 
Nacional de Agroecologia). 

Aqui temos a oportuni-
dade de trazer olhares e te-
mas diversos, assim como 
é a construção do conheci-
mento agroecológico. Fala-
mos de trajetórias e políticas 
públicas, de teoria e prática, 
de comunicação e cultura, de 
redes e de pessoas. Um con-
junto de textos que reforça a 
atuação junto ao movimen-
to agroecológico baiano, re-
gional e nacional e o diálogo 
com as instituições de ensino, 
como as universidades.

Em seus mais de 30 anos, 
o SASOP atravessou diferen-
tes períodos, desde o estímu-
lo inicial e fortalecimento de 
grupos locais que geraram 

Edi
to
rial
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outras organizações promo-
toras da agroecologia e do 
desenvolvimento rural, ao fo-
mento à formação de redes 
territoriais e estaduais. Em 
cada um deles, a observação, 
a troca e o diálogo foram fun-
damentais para o enraizamen-
to do nosso trabalho. São estes 
os princípios e valores que im-
pregnam esta coletânea.

Queremos fazer desta Revista 
um espaço de reflexão e debate. 
Os artigos que vem a seguir nos 
conduzem por um amplo terre-
no, com um olhar para temas 
mobilizadores do movimento 
agroecológico, como a soberania 
e segurança alimentar e nutricio-
nal; a promoção da igualdade de 
gênero nos territórios; das juven-
tudes rurais como protagonistas 
de transformações da realidade; 
dos impactos sociais, econômicos 
e ecológicos intrínsecos à lógica 
da agricultura familiar campone-
sa; da comunicação e da cultura 
como estratégia política e expres-
são da Agroecologia.

A Revista chega, enfim, no 
formato eletrônico, com dese-
jo de que esta possa ser a se-
mente de novas edições.

Desejamos uma boa leitura !
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A Agroecologia como 
antídoto ao atual 
modo de produção 
e consumo
Leonardo Boff*
É ecoteólogo.
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pois precisamos 
já agora de 
um pouco mais
de um planeta 
e meio (1,6) para 
atender as 
demandas 
humanas

o
atual sistema político e econômico parece 
obedecer à lógica das bactérias dentro de 
uma “Placa de Petri”. Esta é composta por 
duas placas de vidro sobrepostas, com nu-
trientes e cheias de bactérias. Algumas es-
pécies, quando pressentem que os nutrien-
tes estão prestes a acabar, se multiplicam 
espantosamente para, em seguida, todas 
morrerem subitamente.

Algo parecido, a meu ver, está ocorrendo 
com o sistema do capital num crescimento 
exponencial como nunca antes em sua his-
tória. Ele está se dando conta de que, devi-
do aos limites intransponíveis dos recursos 
naturais e da ultrapassagem da pegada eco-
lógica da Terra (a Sobrecarga da Terra), pois 

“

“
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precisamos já agora de um pouco 
mais de um planeta e meio (1,6) 
para atender as demandas huma-
nas, ele  não terá mais condições 
de, no futuro, se auto-reproduzir. 
E não há outra alternativa, como 
advertiu o Papa em sua encíclica 
Laudato Si, senão ter que mudar 
de modo de produção e de con-
sumo e ter que cuidar da Casa 
Comum, a Terra. Na última encí-
clica Fratelli tutti foi contundente: 
“estamos no mesmo barco; ou 
nos salvamos todos ou ninguém 
se salva”. Estamos, pois, sob uma 
emergência planetária.

Qual a reação dos capitais 
produtivos e especulativos? À se-
melhança das bactérias da “Placa 
de Petri” multiplicam espantosa-
mente as formas de lucro, acu-
mulando cada vez mais e se con-
centrando de forma 
absurda, a ponto de, 
segundo a OXFAM de 
2020, a fortuna pes-
soal das oito pessoas 
mais ricas do mundo 
é igual ao patrimônio 

da metade mais pobre da popu-
lação mundial. 

Segundo dados publica-
dos pelo economista L.Dowbor 
em seu site ((dowbor.org de 
15/12/2015: A rede do poder cor-
porativo mundial)), “apenas 737 
principais atores (top-holders) 
detém 80% do controle sobre o 
valor de todas as empresas trans-
nacionais”. Agora, sob a Covid-19, 
as grandes corporações, especial-
mente as ligadas aos fármacos, 
lucraram bilhões, enquanto já 3 
milhões de pessoas foram cei-
fadas pela pandemia. Milhões e 
milhões passam fome e, no Bra-
sil, são cerca de 60 milhões lite-
ralmente famélicos.

O poder econômico, político 
e ideológico que se esconde atrás 
dos dados referidos é espantoso. 
Adorador do ídolo-dinheiro, este 
sistema se torna, no dizer do Papa 
no avião de regresso da Polônia 
em 2019, como  “o verdadeiro 
terrorismo contra a humanida-
de”. Ultimamente tem repetido: 
é um sistema assassino de vidas 
da natureza e de vidas humanas.

Será que o sistema, incons-
cientemente, não está pressen-
tindo, semelhantemente, as referidas 

bactérias da Placa Pe-
tri, de que pode desa-
parecer, caso não mu-
dar? E ousará mudar?

Não pensemos que 
esta situação isentará  o 
Brasil, que um dia es-

E não há outra alternativa 
... senão ter que mudar 
de modo de produção 
e de consumo e ter 
que cuidar da Casa 
Comum, a Terra

Estamos, pois, 
sob uma 
emergência 
planetária.
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tava no caminho da inclusão de milhões de pobres e de 
relativa prosperidade geral. Pertence à “tolice da inteligên-
cia brasileira”, no dizer de Jessé Souza, não inserir esse dado 
geopolítico e ecológico nos debates sobre este péssimo go-
verno atual, indiferente à sorte de mais de 500 mil pessoas 
que perderam a vida. A economia praticada aqui, a  ultra-
neoliberal,   só reconhece um direito, o do mercado, e ver-
gonhosamente sustenta serem os pobres culpados por sua 
pobreza porque perderam no jogo da competição.

O real problema é esse: enquadrar o Brasil na ló-
gica predadora do capital globalizado, privatizando 

A economia praticada 
aqui, a  ultraneoliberal,   
só reconhece um direito, 
o do mercado, e 
vergonhosamente 
sustenta serem os 
pobres culpados por 
sua pobreza porque 
perderam no jogo 
da competição.

Mas onde há poder, 
surge também um 
contra-poder. Por 
todos os lados no 
mundo estão se 
reforçando as
resistências ao 
capitalismo 
insustentável que 
não consegue mais
dar certo sequer nos 
países centrais.

nossos commons como a Petrobrás, a Eletrobrás e 
outros que estão na mesma mira, como os correios. 

O povo e os pobres, diz-se, têm direitos demais, 
em prejuízo do mercado e das grandes corpora-
ções nacionais articuladas com as transnacionais. 
Por isso há que se dar um golpe na democracia, 
sob qualquer forma, como foi de fato dado contra 
a presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, 
golpe também contra todo o povo brasileiro, pois 
cortaram-lhe os direitos sociais, o regime da previ-
dência social, a demarcação das terras indígenas e 
dos quilombolas, sem dizer do ataque direto con-
tra nossa riqueza ambiental. Tudo isso para assim 
liberar o caminho para a acumulação sem freios da 
“elite do atraso”(Jessé Souza).

As políticas públicas sob a condução do minis-
tro da economia Paulo Guedes, com o pleno aval 
de um presidente inominável, visam um desmon-
te completo das políticas sociais do governo Lula-
Dilma. O CONSEA (Conselho Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional) foi extinto. A Secretaria 
da Economia Solidária virou um departamento, 
chefiado por um policial.

Mas onde há poder, surge também um contra-po-
der. Por todos os lados no mundo estão se reforçando as 
resistências ao capitalismo insustentável que não con-
segue mais dar certo sequer nos países centrais.

É neste contexto, como antídoto, que en-
tra a agroecologia, a produção orgânica e o 
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surgimento de cooperativas 
agroecológicas, sem pesticidas 
e transgênicos.

Só para dar um exemplo, pois 
dele tive o privilégio de participar: 
entre os dias 27 e 30 de julho de 
2016 ocorreu, em Lapa-Paraná, 
a 15º Jornada de Agroecologia, 
reunindo mais de três mil parti-
cipantes de diferentes regiões do 
Brasil e de outros sete países. O 
tema central era a preservação 
das sementes crioulas, crian-
do bancos e casas de semen-
tes contra o assalto das grandes 
corporações, como a Monsanto 
e a Syngenta entre outras. Estas 
procuram tornar estéreis as nati-
vas para obrigar os camponeses a 
comprar suas sementes genetica-
mente modificadas que não po-
dem mais ser replantadas.

Sabemos que as sementes 
constituem um bem comum da 
humanidade e não podem ser 

apropriadas por grupos privados. 
O acesso às sementes estabelece 
um direito humano básico, viola-
do pelas poucas transnacionais 
que controlam praticamente to-
das as sementes. 

Para que a vida continue a re-
produzir-se é fundamental defen-
der a riqueza ecológica, patrimonial 
e cultural das sementes. Curiosa-
mente,  Cuba ocupa, na agroeco-
logia, um dos primeiros lugares no 
mundo e na criação de cooperati-
vas em todos as esferas. É a forma 
pela qual o socialismo evita ser ab-
sorvido pelo capitalismo.  

Nesse momento, em 2021, sob 
os efeitos maléficos da pandemia so-
bre a população cubana se agrava um 
covarde ataque, orquestrado a partir 
dos USA alimentando manifestações, 
reclamando alimentos e vacinas. Aliás, 
Cuba desenvolveu várias vacinas mas 
por causa do férreo bloqueio não po-
dem importar frascos para o  seu uso 

$ $ $ $ $ $$ $ $
$ $ $ $$ $

$ $ $
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e distribuição no país e 
no mundo.

Naquele encontro, 
como ocorrem em ou-
tros, era  comovente as-
sistir na “mística” final 
da Jornada, a troca de 
sementes e de mudas de 
plantas entre todos os 
presentes. Havia muitas 
crianças, jovens, indíge-
nas, homens e mulheres 
que lutam pela vida sã 
para todos, contra um sis-
tema anti-vida. Eles carre-
gam a esperança de que o 
mundo pode ser diferen-
te, sadio e melhor.

O coronavírus signifi-
ca de fato um contra-ata-
que da Mãe Terra contra 
a humanidade que ultra-
passou os limites de seu 
avanço avassalador sobre 
a natureza destruindo os 
habitats dos milhares e 
milhares de vírus. Adver-

Advertem-nos 
especialis-
tas em vírus, 
como o maior 
deles, o ame-
ricano David 
Quammen, que 
previu antes 
a intrusão do 
ebola e agora 
do coronavírus: 
ou mudamos 
nossa relação 
para com a na-
tureza sendo 
mais amigáveis 
e cuidadosos ou 
ela nos poderá 
enviar outros 
vírus mais le-
tais ainda que 
poderão levar 
ao extermínio 
grande parte da 
humanidade.

O destino co-
mum nos con-
clama a um 
novo começo. 

tem-nos especialistas 
em vírus, como o maior 
deles, o americano Da-
vid Quammen, que pre-
viu antes a intrusão do 
ebola e agora do coro-
navírus: ou mudamos 
nossa relação para com 
a natureza sendo mais 
amigáveis e cuidado-
sos ou ela nos pode-
rá enviar outros vírus 
mais letais ainda que 
poderão levar ao ex-
termínio grande parte 
da humanidade.

O destino comum 
nos conclama a um novo 
começo. Não podemos 
voltar à antiga normali-
dade por ser cruel e in-
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justa demais. Somos urgidos na pós-pande-
mia a forjar um outro mundo necessário que 
nos possa ainda acolher e garantir um futuro 
de esperança. 

Talvez como nunca antes na história, ga-
nha relevância o tema da agroecologia, das 
vilas ecológicas, das pequenas e médias em-
presas com produção orgânica. Trabalhar-se
-á  a partir dos bens e serviços do território 
(o biorregionalismo)  no quadro de uma bio-
economia que poderá garantir de fato e não 
retoricamente um modo sustentável de vida. 

A agroecologia é 
um dos meios mais 
promissores para 
regenerar a natu-
reza e preservar 
a Casa Comum na 
qual todos podem 
caber com um con-
sumo frugal, decen-
te e suficiente para 
todos, também para 
nossos irmãos e ir-
mãs da comunidade 
de vida.

Somos urgidos na 
pós-pandemia a for-
jar um outro mundo 
necessário que nos 
possa ainda acolher 
e garantir um futu-
ro de esperança.

A agroecologia é um dos meios 
mais promissores para regenerar a 
natureza e preservar a Casa Comum 
na qual todos podem caber com um 
consumo frugal, decente e suficiente 
para todos, também para nossos ir-
mãos e irmãs da comunidade de vida. 
A agroecologia é portadora de uma 
esperança esperante e promissora. É 
ela a apontar a direção correta para 
alimentar as mais de 7 bilhões de pes-
soas, preservando os bens naturais e 
forjando uma sociedade que insere 
a natureza como parte de si mesma, 
quem sabe, fundando uma democra-
cia sócio-ecológica.
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Agroecologia: 
prática, ciência 
e movimento em 
defesa da vida
Paulo Petersen
É agrônomo, coordenador executivo 
da AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia, 
membro  do núcleo executivo da Articulação 
Nacional de Agroecologia (ANA) e da Associação 
Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia)
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meio da restauração dos mecanis-
mos de reciprocidade ecológica e 
social. Se manifesta igualmente nos 
circuitos de distribuição e abasteci-
mento regulados pelos atores dire-
tamente envolvidos nos diferentes 
elos que encadeiam a produção ao 
consumo de alimentos. 

Como movimento social, mobi-
liza sujeitos envolvidos prática e teo-
ricamente na sua construção, assim 
como crescentes contingentes mo-
bilizados pela defesa da justiça so-
cial, da saúde coletiva, da soberania 
e segurança alimentar e nutricional, 
da economia solidária e ecológica, 
da equidade entre gêneros, pelas lu-

A
Agroecologia se consolida mundial-
mente como uma teoria crítica que 
formula um questionamento radical 
à agricultura e à alimentação indus-
trializadas, fornecendo simultanea-
mente as bases conceituais e meto-
dológicas para o desenvolvimento de 
sistemas agroalimentares socialmen-
te justos, economicamente eficientes 
e ecologicamente sustentáveis. 

Como prática social, se expressa 
nas variadas e criativas formas de re-
sistência e luta camponesa e povos 
e comunidades tradicionais, em par-
ticular nas estratégias para constru-
ção de autonomia com relação aos 
mercados de insumos e serviços por 

Foto acervo SASOP
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tas antirracistas e anticolonialistas e 
por relações mais equilibradas entre 
o mundo rural e as cidades. Em sua 
essência, a agroecologia articula si-
nergicamente essas três formas de 
compreensão, condensando em um 
todo indivisível o seu enfoque analí-
tico, a sua capacidade operativa e a 
sua incidência política.

No curso dos últimos quinze 
anos, a agroecologia ganhou cres-
cente reconhecimento acadêmico 
e institucional. Uma extensa meta
-análise de estudos conduzidos em 
países de todos os continentes de-
monstrou que a produção de base 
agroecológica alcança rendimentos 
físicos iguais ou superiores aos da 
agricultura industrial (BADGLEY et. 
al., 2007). Além de confirmar a pos-
sibilidade técnica de atendimento 
da crescente demanda alimentar 
mundial sem o emprego massivo de 
energia fóssil, de agroquímicos e de 
transgênicos, essa compilação res-
saltou que os incrementos de produ-
ção alimentar pela perspectiva agro-
ecológica poderiam ser alcançados 

sem a necessidade de desmatamen-
to para a expansão das atuais áreas 
agrícolas. Essa é a razão pela qual, 
desde a crise alimentar de 2008, vá-
rios órgãos das Nações Unidas di-
vulgaram importantes documentos 
que, em conjunto, apontam para a 
conclusão de que o enfoque agroe-
cológico para intensificação agrícola 
oferece respostas consistentes à ten-
dência de acentuação, alastramento 
global e mútuo entrelaçamento das 

Uma extensa meta-a-
nálise de estudos con-
duzidos em 
países de todos 
os continentes 
demonstrou que 
a produção de 
base agroecológica 
alcança rendimentos 
físicos iguais ou
superiores aos da 
agricultura industrial 
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crises alimentar, energética, ecológica, econô-
mica e climática (IAASTD 2009; DE SHUTTER 
2011; HLPE, 2012; UNCTAD, 2013).  

Embora goze este crescente reconhecimento 
como portadora de respostas integradas aos riscos 
de colapso socioecológico gerados desde a segun-
da metade do século 20, período conhecido como 
a Grande Aceleração, quando verificou-se um incre-
mento exponencial das interações negativas entre 
o ser humano e o resto da natureza, a agroecologia 
permanece confinada a nichos de inovação social, 
não abalando as bases institucionais que susten-
tam o regime agroalimentar imposto pelas corpo-
rações do agronegócio. 

Embora goze este crescente 
reconhecimento como 
portadora de respostas 
integradas aos riscos de 
colapso socioecológico 
gerados desde a segunda 
metade do século 20 (...) 

(...) a agroecologia 
permanece confinada 
a nichos de inovação social, 
não abalando as bases 
institucionais que 
sustentam o regime 
agroalimentar imposto 
pelas corporações 
do agronegócio

(...) vários órgãos das 
Nações Unidas 
divulgaram importantes 
documentos que (...)
apontam para a 
conclusão de que o 
enfoque agroecológico
oferece respostas 
consistentes à tendência 
de acentuação, 
alastramento global 
e mútuo entrelaçamento 
das crises alimentar, 
energética, ecológica, 
econômica e climática

Os poderosos bloqueios institucionais ao 
avanço da agroecologia estão intimamente as-
sociados ao triunfo ideológico do produtivismo 
economicista, a narrativa legitimadora do siste-
ma agroalimentar neoliberal globalizado. Ao es-
vaziar o sentido social e político das crises globais 
convergentes, o discurso hegemônico procura 
atribuir um caráter estritamente técnico às solu-
ções por ele propugnadas, sempre associadas à 
dinâmica expansiva dos circuitos de acumulação 
do capital.

A forma como a origem de uma crise é so-
cialmente reconhecida e conceituada define 
os meios escolhidos para enfrentá-la. É nesse 
sentido que MOORE (2015) chama a atenção 
para a inadequação conceitual da chamada 
era do Antropoceno. Para o autor, essa desig-
nação acaba por ocultar as estruturas de poder 
efetivamente responsáveis pelos efeitos nega-
tivos dos processos sociotécnicos que nos con-
duzem ao colapso de civilização. Colocando 
o dedo na ferida, ele se pergunta se não seria 
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Renovar os 
contratos 

natural 
e social

mais adequado designar o atual período geológi-
co de Capitaloceno. Segundo seu ponto de vista, 
a convergência e o alastramento de crises não po-
dem ser compreendidos sem que seja considerado 
o progressivo fechamento das fronteiras de apro-
priação das bondades da natureza resultantes da 
acumulação ilimitada do capital. Segundo suas 
próprias palavras, se o capitalismo é uma econo-
mia de custos não pagos, as contas estão vencen-
do (Idem p. 276). 

Como bem assinalou Holt-Gimenez (2010), a 
agroecologia contraria frontalmente a lógica de re-
produção do capital por reduzir (ou eliminar) o uso 
de agroquímicos, por conservar o material genéti-
co local e por depender do campesinato. Os dois 
primeiros fatores geram autonomia em relação aos 
mercados de insumos e o último possui uma lógica 
de classe. E conclui: apoiar e fortalecer o desenvolvi-
mento de um campesinato independente sempre foi 
algo imperdoável para as classes abastadas.

O conflito entre a lógica econômico-ecológi-
ca da agroecologia e a do agronegócio é, portanto, 
uma expressão decisiva na luta de classes contem-
porânea. Mas essa luta de classes em torno à agri-
cultura e à alimentação assume formas estruturais 
específicas na medida em que capital e trabalho 
articulam-se dialeticamente, formando um todo 
orgânico com a natureza. 

Ao contribuir para restabelecer 
e/ou aprimorar dinâmicas de copro-
dução com o resto da natureza (ou 
de reciprocidade ecológica), a agro-
ecologia apoia processos de recam-
pesinização e reterritorialização dos 
sistemas alimentares, restaurando 
a precedência do trabalho sobre o 
capital no funcionamento econô-
mico-ecológico dos agroecossiste-
mas e dos circuitos de distribuição 
alimentar. O princípio da “função 
social e ambiental da terra” e o “di-

O conflito entre a 
lógica econômico-
-ecológica da 
agroecologia e 
a do agronegócio 
é, portanto, uma 
expressão decisiva 
na luta de classes 
contemporânea.
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reito humano à alimentação saudável e adequa-
da” são fundamentos do enfoque agroecológico 
para a transformação dos sistemas alimentares. 
Isso implica dizer que, segundo a agroecologia, a 
natureza e os alimentos não podem ser regulados 
como se fossem mercadorias como outras quais-
quer. São bens comuns que devem ser geridos por 
intermédio de “dispositivos de ação coletiva” arti-
culados em redes territoriais. As redes territoriais 
de agroecologia atuam na construção, na defesa 
e na governança de bens comuns, favorecendo 
a reativação da reciprocidade social, um funda-
mento econômico intrínseco e a ser resgatado e 
desenvolvido dos modos de produção e de vida 
das comunidades camponesas. 

Ao reatar os vínculos de reciprocidade nas 
trocas sociais e nas trocas com a natureza, o enfo-
que agroecológico contribui para o enraizamento 
das economias rurais nos territórios, destruindo o 
poder avassalador do capital financeiro sobre os 
mecanismos que estruturam e fazem funcionar os 

(...) segundo a agroeco-
logia, a natureza e os 
alimentos não podem 
ser regulados como se 
fossem mercadorias 
como outras quaisquer. 
São bens comuns que 
devem ser geridos por 
intermédio de “disposi-
tivos de ação coletiva” 
articulados em redes 
territoriais.
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sistemas agroalimentares 
globalizados. Desse pon-
to de vista, a agroecologia 
aponta caminhos fecun-
dos para a reterritorializa-
ção dos sistemas alimen-
tares. Isso não significa 
uma defesa ao localismo 
defensivo e autárquico, 
um preâmbulo para a xe-
nofobia identitária. Nas 
palavras do geógrafo Mil-
ton Santos, significa cons-
truir uma globalização 
solidária não subordinada 
aos ditames do capital finan-
ceiro. Isso implica em retomar 
nos territórios o poder de de-
cisão sobre os modos de pro-
dução, transformação, distri-
buição e consumo alimentar. 
Em outras palavras, significa 
orientar o desenvolvimento 
dos sistemas agroalimentares 
segundo o princípio político 
da soberania alimentar. 

A superação estru-
tural das crises agrárias 
e alimentares multiface-
tadas que se alastram e 
se aprofundam global-
mente exige reformula-
ções radicais nos arranjos 
institucionais que regu-
lam os sistemas agroali-
mentares. Como indicou 
Leonardo Boff (2016), é 
necessário repactuar o 
contrato natural com a 
Terra. Todo contrato pre-
sume a existência de re-

ciprocidade e de mútuo reconhecimento de direitos 
entre as partes envolvidas. Embora renegada há mais 
de um século e meio por instituições científicas e polí-
ticas, a agricultura camponesa irrompe nesse momen-
to histórico como a principal fiadora desse contrato 
entre a humanidade e o resto da natureza. Faz parte 
de sua natureza interna respeitar e proteger esse con-
trato com a natureza externa. E é também de sua na-
tureza interna defender o contrato social, aquele que 
institui mecanismos de convivência comunitária em 
defesa do bem comum. 

Ao contribuir para decifrar o mistério da agri-
cultura camponesa, que segue sendo no século 21 a 
maior categoria profissional do planeta, a agroecolo-

gia ilumina horizontes mais promissores para o fu-
turo da humanidade. O principal desafio político 
que se apresenta para que ela ganhe vigência social 
como referencial para a superação do regime agro-
alimentar neoliberal está na criação de uma vonta-
de coletiva capaz de canalizar e colocar em sinergia 
as forças criativas emergentes envolvidas na experi-
ência agroecológica que se dissemina em todas as 
partes do Brasil e do mundo.  Ao atribuírem centra-
lidade ao trabalho dedicado à reprodução da vida, 
são essas experiências que, nas lutas do cotidiano, 
fornecem as bases dos contratos social e ecológico 
necessários para a superação do capitaloceno.

Embora renegada 
há mais de um 
século e meio por 
instituições científicas 
e políticas, a agricultura 
camponesa irrompe
nesse momento 
histórico como 
a principal fiadora 
desse contrato 
entre a humanidade 
e o resto da natureza.
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ano 2021 tem um importante sentido histórico. São vin-
te e cinco anos de construção do conceito e de luta pela 
soberania alimentar. Era abril de 1996. A Via Campesina1 
realizava sua II Conferência Internacional, no México. As 
denúncias contra a liberalização do comércio e as políti-
cas de ajuste estrutural do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 
do Banco Mundial (BM) foram registradas na declaração 
da conferência. A expressão da globalização da fome e 
da pobreza no mundo, a destruição da capacidade de 
produção local de alimentos, impedindo o acesso e 
controle pelos camponeses e camponesas à terra, à 
água, às sementes e aos recursos naturais, e o domí-
nio das empresas transnacionais, foram vigorosamen-
te contestados.  

1 Esta coalizão camponesa foi criada,  em 1993,  na I Conferência Internacional da 
La Via Campesina,  em Mons, na Bélgica,  com a participação de 55 organizações 
de 36 países.

o Foto acervo SASOP
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Ganhou significado o anúncio 
da proposta da Soberania Alimen-
tar sintetizada no direito de cada 
nação manter e desenvolver sua 
própria capacidade para produ-
zir os alimentos básicos do povo, 
respeitando a diversidade produ-
tiva e cultural e defendendo o 
direito dos camponeses e cam-
ponesas produzirem os alimen-
tos em seus territórios e de ma-
neira autônoma. Meses depois, 
a proposta foi acolhida por um 
grande número de organizações 
e movimentos sociais no Fórum 
paralelo à primeira Cúpula Mun-
dial sobre Alimentação, coorde-
nada pela Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO). 

Entre 1996 e 2007, quando se 
realizou o Fórum Internacional de 

Nyéléni para a Soberania Alimen-
tar, no Mali, foi se configurando 
não apenas o aprofundamento 
conceitual, mas uma estratégia 
política. O direito a ficar protegido 
da fome e ter garantido o Direito 
Humano à Alimentação passou a 
articular produção, distribuição, co-
mercialização e consumo de acor-
do com a autonomia e soberania 
dos povos e a garantia aos alimen-
tos nutritivos e culturalmente ade-
quados. A produção agroecológica 
foi enfatizada. E foi incluída, com 
nitidez, a perspectiva de constru-
ção de novas relações sociais livres 
de opressão e desigualdades entre 
homens e mulheres2. 

A luta pela soberania alimen-
tar continuou e continua nos in-
terpelando e dialogando com a 
Agroecologia. No Brasil, a criação, 

2 Cf. Foro Mundial pela Soberania Alimentaria. Declaração de Nyélény. Nyélény, 
2007. Disponível em:  http://www.nyeleni.org/spip.php?article327
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em 1998, do Fórum Brasileiro de Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional e, em 
2002, da Articulação Nacional de Agroecolo-
gia representou um apoio importante para a 
articulação de organizações e movimentos 
sociais engajados nessas lutas. Embora algu-
mas iniciativas de programas públicos esti-
vessem em pauta, em tempos passados, foi 
somente nos anos 2000 que esses movimen-
tos se encontraram na proposição de políti-
cas públicas nacionais cujas diretrizes e pro-
gramas dialogam entre si.

Em 2010, o Decreto nº 7.272 instituiu a 
Política Nacional de Segurança Alimentar e 
regulamentou o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Lei 11.346 de 
2006). Entre suas diretrizes está “a promoção 
do abastecimento e estruturação de sistemas 
sustentáveis de base agroecológica...”3 . Com 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm

Ganhou significado 
o anúncio da pro-
posta da Soberania 
Alimentar sinteti-
zada no direito de 
cada nação manter 
e desenvolver sua 
própria capacidade 
para produzir os ali-
mentos básicos do 
povo, respeitando a 
diversidade produ-
tiva e cultural e de-
fendendo o direito 
dos camponeses e 
camponesas produzi-
rem os alimentos em 
seus territórios e de 
maneira autônoma.

A luta pela soberania 
alimentar continuou 
e continua nos 
interpelando e 
dialogando com 
a Agroecologia.

Embora algumas 
iniciativas de programas 
públicos estivessem 
em pauta,em tempos 
passados, foi somente 
nos anos 2000 que 
esses movimentos 
se encontraram na 
proposição de 
políticas públicas 
nacionais cujas 
diretrizes e programas 
dialogam entre si.

a participação ativa do Conselho Nacional e 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), 
foram instituídas inovações para atender às 
realidades da agricultura familiar como: a Po
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lítica de Garantia de Preços Mínimos da Agri-
cultura Familiar (PGPM-AF); programas de 
abastecimento de mercados institucionais 
como o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o aperfeiçoamento do já existen-
te Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE); Política de Garantia de Preços 
Mínimos para Produtos da Sociobiodiversi-
dade (PGPM-Bio); Programas para a garan-
tia do acesso à água de consumo humano e 
para a produção no Semiárido; e iniciou-se o 
ciclo do Plano Safra da Agricultura Familiar, 
dentre outros.

A Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (PNAPO), instituída em 
2012,  se orientou  para “a promoção da so-
berania e segurança alimentar e nutricional e 
do direito humano à alimentação adequada 
e saudável, por meio da oferta de produtos 
orgânicos e de base agroecológica isentos de 
contaminantes que ponham em risco a saú-
de”4. Entre suas inovações estava o apoio a 
Redes de Agroecologia para fomentar di-
nâmicas sociais através do Programa Eco-
forte; editais de assistência técnica e ex-
tensão rural baseados em princípios da 
agroecologia; e o Programa de Organiza-
ção Produtiva das Mulheres Rurais.

Mas o caminho desta curta história foi 
interrompido com a escalada autoritária e 
violação de direitos que marcam o atual go-
verno. O país já voltou ao Mapa da Fome e 
os maiores índices de insegurança alimen-
tar estão no mundo rural, e também entre 
as mulheres e negros. A extinção ou deses-
truturação dessas políticas e seus programas 
agrava o quadro. Mas permanece a luta de 
resistência com as campanhas em defesa 
do PNAE, pela retomada do PAA, por políti-
cas emergenciais para a agricultura familiar 
e camponesa, contra o desmatamento e in-

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm
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cêndios criminosos, contra o pro-
cesso de transferência de terras 
públicas para o mercado, e contra 
a criminalização dos movimentos 
sociais, dentre outras.

Uma inovação da propos-
ta da ANA no âmbito municipal 
está em curso. O levantamento, 
realizado no ano 2020 junto com 
as eleições, identificou centenas 
de políticas públicas que articu-
lam agroecologia e segurança 
alimentar e nutricional e trouxe 
desdobramentos. Com certeza 
a dinâmica social de incidência 
junto aos poderes locais contri-
buirá para a construção de terri-
tórios da agroecologia e propicia-
rá a interação com outras pautas 
para diálogos e convergências em 
defesa da democracia.

 O país já voltou ao 
Mapa da Fome e os maio-
res índices de insegurança 
alimentar estão no mundo 
rural, e também entre as 
mulheres e negros. 
A extinção ou desestrutu-
ração dessas políticas 
e seus programas agrava 
o quadro. 
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A trajetória da 
Agroecologia na 
Bahia : Avanços 
e dilemas para 
tornar-se uma 
Política Pública
Carlos Eduardo de Souza Leite
Eng. Agrônomo, coordenador geral 
do SASOP e integrante do núcleo 
executivo da Articulação Nacional 
de Agroecologia (ANA) e da 
coordenação da Articulação 
de Agroecologia na Bahia (AABA)
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construção da agroecologia no es-
tado da Bahia remonta aos anos 
80, com os movimentos de agricul-
tura alternativa, agricultores, agrô-
nomos, estudantes e distintas or-
ganizações que se envolviam com a 
produção agrícola como forma al-
ternativa de produção e vida. Estão 
nesta lista sobretudo profissionais e 
organizações ligadas à igreja e aos 
movimentos populares, as organi-
zações de estudantes de agrono-
mia, os profissionais das agências 
de assistência técnica e extensão 
rural oficial e pesquisadores .

Embora estes atores sejam lista-
dos como figuras chaves no proces-

so, muitos outros grupos e forças se 
alinharam e atuam na trajetória de 
defesa dos seus interesses e do cam-
po da agroecologia, usando temas 
que se interagem, como as sementes 
crioulas, as feiras da agricultura fa-
miliar, os territórios rurais, as pautas 
da segurança e soberania alimentar 
e temáticas socioambientais, entre 
elas a água,a terra, a biodiversidade 
e a conservação dos biomas  caatin-
ga,  cerrado e  mata atlântica .

Esta trajetória de construção 
da agroecologia na Bahia tem seu 
marco temporal no início dos anos 
80, com o I Encontro Estadual de 
Agricultura Alternativa, em 1985. 

A Foto acervo SASOP
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Ali se buscava reunir um conjunto 
de experiências dispersas nas dife-
rentes regiões do estado da Bahia e 
seus respectivos biomas (Caatinga e 
Mata Atlântica, principalmente). Esta 
iniciativa foi organizada pelo Projeto 
Tecnologias Alternativas (PTA), liga-
do à Federação de Órgãos para As-
sistência Social e Educacional (FASE) 
Nacional, neste período, na Bahia, o 
PTA era vinculado ao Movimento de 
Organização Comunitária (MOC), em 
Feira de Santana.  

Com a reestruturação da Rede 
PTA Nacional, em 1988, a equipe do 
PTA FASE na Bahia passa a constituir 
o SASOP – Serviço de Assessoria a Or-
ganizações Populares Rurais. Recém 
fundado em 1989, o SASOP passa a 
priorizar a estratégia de identificação 
de experiências locais com potencial 
de expansão em diferentes regiões 

do estado, particularmente, na re-
gião de Irecê, onde é criado o Centro 
de Assessoria do Assuruá (CAA) e o 
Garra (Grupo de Apoio e Resistência 
Rural e Ambiental). No Extremo Sul, 
é criado o Terra Viva - Centro de De-
senvolvimento Agroecológico. O SA-
SOP passa a atuar nos Territórios do 
Sertão do São Francisco e no Baixo 
Sul da Bahia como forma de interio-
rização de sua  ação.

O processo de fortalecimento 
de novos atores locais de promoção 
da Agroecologia nos anos 90, deu 
início a criação da Rede de Inter-
câmbio em Agroecologia (RIA) que 
dinamizou, nesta década, os inter-
câmbios de experiências, processos 
de experimentação participativa, 
sistematização de experiências e a 
ação em rede. Neste mesmo perío-
do é criado o Instituto da Pequena 
Agropecuária Apropriada (IRPAA), 
em Juazeiro-BA. 
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As organizações vinculadas a 
Articulação Semiárido (ASA Bahia) 
possuem aproximação mais recen-
te com o tema, no entanto, suas 
estratégias de convivência com o 
semiárido são expressões da Agro-
ecologia. Destacam-se a COFAS-
PI (Cooperativa de Assistência à 
Agricultura Familiar), o CEDASB 
(Centro de Convivência e Desenvol-
vimento Agroecológico do Sudoes-
te da Bahia), a ASAMIL e o CASA 
(Centro de Agroecologia no Semiá-
rido), além do IRPAA, MOC, SASOP 
e outras situadas na Mata Atlân-
tica como a FASE . Com a criação 
de um conjunto de organizações 
de assessoria à agricultura fami-
liar camponesa no Semiárido e na 
Mata Atlântica, adotando o enfo-
que agroecológico, há uma expan-
são da proposta para além das ex-
periências locais.

Na primeira década dos anos 
2000, no plano nacional, ocorreu 
o surgimento da ANA (Articula-
ção Nacional de Agroecologia). 
Sua principal estratégia inicial foi 
a valorização das experiências lo-
cais de promoção da agroecologia 
sob o protagonismo de agriculto-
res e agricultoras experimentado-
ras. Neste sentido, há uma siner-
gia entre as dinâmicas nacionais 
e as dinâmicas territoriais e es-
taduais. No Nordeste, a ASA pas-
sa a ser o espaço articulador dos 
momentos de mobilização para 
os Encontros Nacionais de Agro-
ecologia, os ENAs e na Bahia, não 
é diferente: a ASA contribuiu com 
a  mobilização das organizações 
e agricultores experimentadores 
para participação no II ENA, em 
Recife-PE no ano de 2006. 
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Com a expansão das experiências nos ter-
ritórios da Mata Atlântica, para além da região 
Semiárida baiana, e a necessidade de aprimo-
rar a construção de conhecimentos no campo 
da agroecologia, assim como promover uma 
incidência no campo das políticas públicas, 
um conjunto de organizações decide pela cria-
ção da Articulação de Agroecologia na Bahia 
(AABA), em 2012. Esta articulação surge com o 
foco principal de dar visibilidade aos desafios 
de construção de ações, programas e de uma 
política voltada para a promoção da agroeco-
logia no estado. Hoje a AABA é composta por 
13 organizações inseridas em diferentes terri-
tórios da Bahia.

Com o surgimento da AABA, também 
outros espaços de construção da agroecolo-
gia vão se visibilizando nos diferentes terri-
tórios do estado, como a Teia dos Povos e, 
mais recentemente, a Rede Povos da Mata 
de Agroecologia. Ambas iniciaram sua ação 
na Mata Atlântica baiana. A força do cam-
po agroecológico se intensifica com redes e 
articulações de diferentes origens, que vão 
construindo objetivos e estratégias comuns.
Neste caminho seguem movimentos sociais 
de luta pela terra e defesa da soberania ali-
mentar e da agricultura familiar camponesa 
como o Movimento dos Trabalhadores sem 
Terra (MST) e o Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA), respectivamente.

 O ápice deste processo se deu no II En-
contro Estadual de Agroecologia, em maio de 
2018, com o tema “Diálogo entre Biomas”, nes-
te momento congregando diferentes redes, ar-
ticulações e movimentos sociais.

Outra vertente importante de construção 
da agroecologia na Bahia se dá por meio da 
interação entre o ensino, a pesquisa e as ex-

O aspecto mais 
importante da 
construção agroecoló-
gica na Bahia resulta 
da construção de dife-
rentes ações no plano 
político de um conjun-
to de iniciativas que 
reforçam o tema.
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periências de promoção da Agro-
ecologia. Surgem na Bahia os 
NEAS (Núcleos de Estudos em 
Agroecologia) e muitos destes 
apoiados pela Rede Nordestina 
de NEAS (RENDA). Inicia-se uma 
nova etapa de construção de co-
nhecimentos e aproximação do 
mundo acadêmico e dos saberes 
de agricultores, agricultoras, po-
vos e comunidades tradicionais. 
Outras iniciativas do campo aca-
dêmico são os Congressos Baia-
nos de Agroecologia. 

O aspecto mais importante 
da construção agroecológica na 
Bahia resulta da construção de 
diferentes ações no plano políti-

co de um conjunto de iniciativas 
que reforçam o tema. Do lado da 
sociedade civil, foram realizados 
distintos eventos e ações como 
os Encontros Estaduais de Agro-
ecologia, os seminários estaduais 
de agroecologia e produção or-
gânica, as Jornadas de Agroeco-
logia na Bahia promovidas pela 
Teia dos Povos, Encontros de 
Sementes e Mudas Crioulas e 
Atos públicos como o realiza-
do em 2015 em Juazeiro (BA) 
e Petrolina (SE) cuja pauta era 
“Semiárido Vivo, nenhum di-
reito a menos!” 

A construção política e me-
todológica da ANA, desde do III 
ENA, ocorrido em Juazeiro da 
Bahia, ao IV ENA ocorrido em 
Belo Horizonte (MG), dá ênfase 
a ação da agroecologia nos ter-
ritórios e sua expressão na ten-
tativa de construir contra-hege-
monias diante do agronegócio 
e expandir as experiências em 
redes sócio-técnicas e de cons-
trução de mercados. 

Na Bahia, a AABA passa a 
fortalecer esta estratégia de ação 
nos diferentes territórios em que 
suas organizações estão inseri-
das e a conceber como experiên-
cias dinamizadoras a constituição 
de redes territoriais de agroecologia 

Territorialização 
da Agroecologia
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com a participação de diferentes sujeitos 
locais como associações comunitárias, 
cooperativas, sindicatos e organizações 
de assessoria. Cita-se como exemplo a 
rede de agroecologia no Extremo Sul e a 
rede de agroecologia do Baixo Sul e Vale 
do Jiquiriçá. Algumas articulações regio-
nais da ASA-BA exercem também esta 
função, como ocorre no Sudoeste Baia-
no, Sertão do São Francisco e nos territó-
rios do Sisal e da Bacia do Jacuípe.

A territorialização das políticas 
públicas é uma conquista do povo 
baiano desde 2003 e recebeu grande 
contribuição nos estudos do econo-
mista Vitor de Athayde Couto Filho 
estudada nos anos de 2007 (Couto 
Filho, 2007). Em sua obra, o autor 
apontava a agroecologia como as-
pecto importante das inovações no 
rural baiano:

Os princípios agroecológi-
cos representam, na realidade, 
um avanço da chamada agricul-
tura alternativa, que surgiu como 
reação à agricultura convencio-
nal. É alternativa no sentido de 
oposição à agricultura baseada 
na química e na mecânica dos 
“pacotes tecnológicos” (COUTO 
FILHO, 2007 p.42)

Para Couto Filho (2007, p. 42), “os 
sistemas produtivos agroecológicos 
partem da realidade de cada comu-
nidade e das pessoas aí inseridas”. 
Neste sentido, a territorialização é o 
princípio básico para o desenvolvi-
mento rural do estado e aí reside a 
maior diferença da construção agroe-
cológica da Bahia em relação aos  de-
mais entes federativos. 

A agenda de implementação da 
Política Estadual de Agroecologia e 
produção orgânica (PEAPO) resulta 
de esforços de movimentos sociais 
e produtivos, setores do ensino, pes-
quisa e extensão, articulações en-
volvendo agricultores e agricultoras 
familiares, povos e comunidades tra-
dicionais, legislativo e executivo esta-
dual e federal, universidades e insti-
tutos de ensino e consumidores que 
partilham de ideias e interesses liga-
dos ao fortalecimento da sustentabi-
lidade agrícola, resiliência climática, 
segurança alimentar e nutricional, 
geração de renda e autonomia dos 

A construção de 
uma Política 

Pública de 
Agroecologia 

na Bahia

(...) a territorialização é o 
princípio básico para o 
desenvolvimento rural do 
estado e aí reside a maior 
diferença da construção 
agroecológica da Bahia em 
relação aos  demais entes 
federativos.
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sujeitos do campo. E também enfrentar, ou ao 
menos, minimizar os impactos do avanço das 
atividades de baixa resiliência e sustentabilida-
de agrícola, mas que contam com amplo apoio 
de setores representados pela bancada ruralis-
ta que advoga a favor de latifundiários, grileiros, 
empresários e setores  do agronegócio baiano e 
brasileiro de forma indiscriminada. 

O projeto de Lei ( PL 21916/2016) apresentado no 
ano de 2016 para implementação da PEAPO está em 
tramitação e em diálogo entre o executivo e o legisla-
tivo. O governo do estado, já no fim do seu segundo 
mandato e através das secretarias afetas ao tema, ca-
rece de dar um salto de qualidade nas políticas de de-
senvolvimento rural com sustentabilidade sócio-am-
biental que esta política poderá proporcionar.

Dos instrumentos previstos no Projeto de 
Lei em tramitação vale ressaltar a valorização 
da assistência técnica estadual territorializada, 
a gestão do conhecimento agroecológico, o fi-
nanciamento para a transição agroecológica e 
para a adaptação ao clima, a comercialização 
em circuitos curtos e a extensa lista de me-
didas que contemplam aspectos ambientais 
como o recaatingamento; aspectos fundiários  
e conhecimentos tradicionais na perspectiva 
de assegurar resiliência e soberania aos siste-
mas produtivos. A valorização da sociobiodi-
versidade  da agricultura familiar camponesa 
através da conservação de recursos genéticos 
como sementes crioulas, mudas e a incorpo-
ração de raças tradicionais de animais como 
patrimônio genético a ser mantido é um forte 
componente desta política.

Os resultados preliminares apontam que 
se por um lado há certa lentidão na tramita-
ção (desde 2016) do Projeto de Lei que institui 
a Política de Agroecologia apontando para di-
ficuldades no jogo político no governo do esta-

O governo do esta-
do, já no fim do seu 
segundo mandato e 
através das secreta-
rias afetas ao tema, 
carece de dar um sal-
to de qualidade nas 
políticas de desen-
volvimento rural com 
sustentabilidade só-
cioambiental que esta 
política poderá pro-
porcionar.

Dos instrumentos previs-
tos no Projeto de Lei em 
tramitação vale ressaltar 
a valorização da 
assistência técnica 
estadual territorializada, 
a gestão do conhecimento 
agroecológico, o 
financiamento para a 
transição agroecológica e 
para a adaptação ao cli-
ma, a comercialização em 
circuitos curtos e a exten-
sa lista de medidas que 
contemplam aspectos 
ambientais como o 
recaatingamento; 
aspectos fundiários  e co-
nhecimentos tradicionais 
na perspectiva de assegu-
rar resiliência e soberania 
aos sistemas produtivos.
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do e no legislativo, de outro lado, 
várias outras temáticas foram colo-
cadas em evidência como a Políti-
ca Estadual de Convivência com o 
Semiárido e o Sistema Estadual de 
Convivência com o Semiárido (Lei 
13.572/2016), as sementes criou-
las (PL 22.058/2016), as compras 
públicas estaduais da agricultura 
familiar (Indicação 24.168/2020) 
que se aproveitaram de arranjos 
políticos mais favoráveis.

A proposição de uma Política 
Estadual de Agroecologia e Produ-
ção Orgânica na Bahia está sedi-
mentada numa estratégia ampla 
de enfrentamento e de desafios, 
a qual mobiliza diferentes setores 
da sociedade civil, movimentos 
produtivos e organizações popu-
lares. A presença de uma coalizão 
com forte componente técnico e 
político, pautada na segurança e 
soberania alimentar, na convivên-

cia com os biomas, na resiliência 
dos sistemas agrícolas, na territo-
rialização do desenvolvimento e na 
manutenção de direitos, associado 
ao maior número de agricultores 
familiares do país, é importante 
para assegurar uma estratégia po-
lítica na condução das tratativas vi-
sando a consolidação legal da pro-
posta. Esta perspectiva leva a um 
leque maior de agricultores fami-
liares a serem contemplados pelas 
políticas públicas até aqui atendi-
dos na ação pública do estado da 
Bahia neste momento.

As questões de adaptação às 
mudanças climáticas e convivên-
cia com o semiárido possuem for-
tes vínculos com a agroecologia e 
a economia solidária como princí-
pios e os territórios como unidade 
de intervenção. Embora diferentes 
em suas concepções e abrangência, 
PEAPO e Política de Convivência 
com o Semiárido e a de Fomento 

A presença de uma coalizão 
com forte componente técnico 
e político, pautada na seguran-
ça e soberania alimentar, na 
convivência com os biomas, na 
resiliência dos sistemas agríco-
las, na territorialização do de-
senvolvimento e na manuten-
ção de direitos, associado ao 
maior número de agricultores 
familiares do país, é importan-
te para assegurar uma estra-
tégia política na condução das 
tratativas visando a consolida-
ção legal da proposta.
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à Economia Solidária do Estado da Bahia 
são frutos de articulações complementa-
res que mobilizaram redes e atores com 
propósitos bastante próximos.

É importante ressaltar que à se-
melhança de outras unidades da fede-
ração, na Bahia a promoção da agro-
ecologia se dá majoritariamente por 
vias não governamentais, mas que al-
cançam espaços e repercussões nos 
espaços governamentais. Desta forma, 
destaca-se um conjunto de atores que 
consolidaram estratégias de redes para 
fortalecer ações e empreender esfor-
ços na agenda política visando institu-
cionalizar a questão agroecológica, an-
gariaram apoio no espaço acadêmico e 
alcançaram eco na agenda política. 

O movimento agroecológico da Bahia 
possui uma articulação estruturada e tem 
incidido esforços na agenda política, buscan-
do criar as condições favoráveis para o surgi-
mento da Política Estadual de Agroecologia. 
Um dos exemplos foi a proposta apresen-
tada pela AABA de se criar uma chamada 
de ATER Agroecológica e que foi aceita pela 
BahiaATER , orgão responsável pela Políti-
ca Estadual de ATER. O edital foi elaborado 
em 2017, lançado em 2018 e após seleção 
das organizações executoras iniciou sua exe-
cução em março de 2020 atendendo 7.020 
famílias. Em seguida e atendendo o mesmo 
perfil metodológico foi lançada a chamada 
para atendimento específico às mulheres 
agricultoras, totalizando 12.620 famílias.

Merece destaque como ação pública 
na Bahia que incorporou concepções e mé-
todos da Convivência com o Semiárido e a 
Agroecologia o projeto pró-semiárido com 
co-financiamento pelo governo e FIDA e exe-
cutado por organizações da sociedade civil. 
Iniciado em 2016 e em fase de finalização 

em 2022, apostou na construção do conhe-
cimento agroecológico, em metodologias 
participativas e incorporou como experi-
ência pioneira no estado, o método LUME 
de análise e avaliação de impactos econô-
micos e ecológicos nas unidades familiares 
fruto do acompanhamento técnico e do 
fomento aportado junto às associações co-
munitárias  inseridas nos territórios de ação 
do projeto.

Neste sentido, fica cada vez mais eviden-
te o reconhecimento da necessidade de uma 
Política Estadual de Agroecologia na Bahia 
e sua efetiva aprovação pelo Legislativo que 
permita direcionar suas ações para a melho-
ria da qualidade de vida das populações ru-
rais e urbanas com a produção crescente de 
alimentos saudáveis acessíveis ao conjunto 
da população, principalmente a mais pobre, 
hoje em situação de fome e insegurança ali-
mentar. Assim como, progressivamente, ir 
construindo nos territórios baianos um novo 
modo de agricultura mais resiliente e com 
sustentabilidade socioambiental com cen-
tralidade na agricultura familiar camponesa 
e nos povos e comunidades tradicionais.

(...) fica cada vez mais 
evidente o reconhecimento 
da necessidade de uma 
Política Estadual de 
Agroecologia na Bahia 
e sua efetiva aprovação 
pelo Legislativo que 
permita direcionar 
suas ações para a 
melhoria da qualidade 
de vida das populações 
rurais e urbanas
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Rede de Mulheres 
do Sertão do São 
Francisco
Tecendo caminhos na 
promoção da igualdade 
de gênero e da Agroecologia 
no território
 
Márcia Maria Pereira Muniz
Assistente Social, Coordenadora do SASOP no Programa 
Semiárido, Mestre em Extensão Rural e Doutoranda em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pela 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
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SASOP vem trabalhando com relações sociais de 
gênero desde 1997, inicialmente introduzido pe-
las agências de cooperação, mas, com o passar 
do tempo as reflexões foram sendo aprofunda-
das e incorporadas na dinâmica da instituição. 
Ao longo desses anos foi criado um Grupo de Tra-
balho em Gênero, que sofreu várias mudanças, 
principalmente em relação aos componentes. 

No período de 2003 a 2004, o SASOP contou 
com a assessoria do SOS Corpo para formação 
da equipe para a realização de um diagnóstico 
de gênero, visando a construção de estratégias 
de intervenção, avaliar sua atuação e identificar 
os desafios do SASOP com relação à temática. 
O trabalho realizado teve como ponto de parti-
da o entendimento de que as relações de gênero 
são relações de poder construídas no cotidiano, 
que produzem desigualdades entre homens e 
mulheres. Nesse sentido, buscou construir um 
entendimento sobre como se dá esse processo, 

o
Um Breve 

Histórico

Foto acervo SASOP
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de forma a possibilitar a elaboração de uma ação 
estratégica para seu enfrentamento e superação. 

Compreendendo que adotar o debate perma-
nente das relações de gênero como uma dimensão 
da ação institucional implica em momentos de ca-
pacitação e planejamento, houve também proces-
sos coletivos de construção de acordos, levando em 
consideração o contexto dos Programas Locais do 
SASOP. Assim, um conjunto de atividades foi reali-
zado, visando construir uma leitura crítica de como 
as questões de gênero vêm sendo incorporadas na 
ação política, analisando suas potencialidades e os 
limites no âmbito institucional e organizacional.

Nos Programas Locais foi priorizada a capaci-
tação das equipes, visando ampliar o olhar tendo 
como foco as relações de gênero no âmbito da 
agricultura familiar. Ao mesmo tempo, se buscava 
identificar visões sobre relações de gênero junto 
a organizações parceiras e também com agricul-
toras/es familiares da região Semiárida e da Mata 
Atlântica. Assim, a partir de 2003, o SASOP passa a 
mobilizar recursos específicos para apoiar as ativi-
dades produtivas das mulheres, visando contribuir 
na melhoria da segurança alimentar e nutricional, 
no aumento da autonomia financeira das mulhe-
res, além de incentivar a participação das mulheres 
e suas entidades nos espaços de articulação para 
influenciar programas e políticas voltados para am-
pliar os direitos das mulheres.

As mulheres estão organizadas em gru-
pos, redes e articulações, como a Rede de Mu-
lheres do Sertão do São Francisco e a Articu-
lação de Mulheres do Baixo Sul. De maneira 
geral, buscam a promoção e a defesa da cida-
dania, que tem se caracterizado pela prática 
político-pedagógica, na articulação e mobili-
zação política em torno da implementação de 
políticas públicas que amparem o acesso e o 
usufruto de direitos conquistados, pelo reco-
nhecimento e inclusão de novos direitos,  por 
transformações no campo da cultura e da mu-

(...) as relações de gêne-
ro são relações de po-
der construídas no co-
tidiano, que produzem 
desigualdades entre 
homens e mulheres (...)
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dança de mentalidades 
relacionadas à produção 
de significados simbólicos. 
Tanto a Rede de Mulheres, 
como a Articulação de Mu-
lheres também têm apoia-
do as experiências sócio-
produtivas protagonizadas 
pelas mulheres e a inserção 
dos seus produtos nos mer-
cados locais e institucionais.

A origem da Rede 
de Mulheres de Reman-
so nasce em 1983, em 
função do aumento do 
número de mulheres as-
sassinadas na região pe-
los próprios companhei-
ros, sem serem tomadas 
quaisquer providências. 
Nessa época, para en-
frentar a situação, as 
mulheres se uniram ini-
ciando o movimento 
de mulheres. Em 1998, 
se constituiu enquanto 
organização informal, 
contando com apoio 
da Diocese de Juazeiro 

(BA). A partir daí, passou 
a congregar oito grupos 
municipais de mulheres 
em todo território, se 
configurando enquanto 
Rede Regional de Mu-
lheres do Sertão do São 
Francisco Baiano. Com 
essa ação as mulheres 
agricultoras e pescado-
ras artesanais passaram 
a se organizar, desen-
volver e participar de 
atividades de formação 
visando ampliar o co-
nhecimento sobre as 
questões de gênero e 
geração de renda.

No ano de 2000, a 
Rede de Mulheres passa 
a contar com a parce-
ria do SASOP. A equipe 
contribuiu na realização 
do Diagnóstico Organi-
zacional Participativo, 
mas foi um processo de 
auto diagnóstico onde 
foram usadas ferramen-
tas que facilitaram a 
reflexão da Rede sobre 
si mesma, com olhar 

A Rede 
de Mulheres

Foto acervo SASOP
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sobre suas fraquezas, 
oportunidades, forta-
lezas, ameaças e desa-
fios. Esse diagnóstico 
ajudou a estruturar a 
Rede, com incentivo 
para criação de uma 
coordenação e de um 
grupo de animadoras 
com representantes 
de cada comunidade, 
além da legalização da 
Rede de Mulheres.

O SASOP também 
passou a contribuir com 
a Rede de Mulheres na 
mobilização de recur-
sos, visando o processo 
de formação das agri-
cultoras familiares e pes-
cadoras artesanais em 
duas frentes: uma volta-

da à ampliação dos seus 
conhecimentos sobre 
as questões de gênero, 
agroecologia, segurança 
alimentar e nutricional e 
outra frente voltada para 
apoiar as atividades pro-
dutivas das mulheres.

A Rede é um dos 
sujeitos políticos inte-
ressados em promover 
mudanças na cultura 
patriarcal. As agriculto-
ras familiares da região 
semiárida vivem no seu 
cotidiano um processo 
de opressão, ainda hoje 
a vida das mulheres é 
regida pelo poder do 
homem, coube a elas o 
espaço doméstico e aos 
homens o espaço pú-

blico. Mudar essa reali-
dade não tem sido fácil, 
já que, culturalmente, 
homens e mulheres 
incorporam e repro-
duzem os papeis que 
são definidos pelo pa-
triarcalismo. Ao longo 
de sua trajetória, tem 
contribuído também 
com a auto-organiza-
ção das agricultoras e 
das pescadoras artesa-
nais, apoiando os gru-
pos de mulheres, sendo 
esses grupos espaço de 
formação, visando am-
pliar os conhecimentos 
e construir estratégias 
para combater os diver-
sos tipos de violência 
cometida sobre as mu-
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lheres. Além disso, a Rede tam-
bém tem apoiado o desenvolvi-
mento das atividades produtivas 
dessas mulheres numa perspecti-
va da Convivência com o Semiári-
do e da Agroecologia, assim como 
houve investimentos voltados para 
apoiar os grupos de mulheres, 
como apicultura, o trabalho com 
as melíponas, quintais produtivos, 
criação de galinha e de caprinos 
e o trabalho de beneficiamento 
de alimentos, como estratégia de 
contribuir no processo de amplia-
ção da autonomia das mulheres e 
na redução das desigualdades de 
gênero no meio rural.

A partir de 2007, as mulheres 
passaram a acessar as tecnolo-
gias sociais de armazenamento 
de água voltadas para produção 
de alimentos, através do Progra-
ma de Formação e Mobilização 
Social para a Convivência com o 
Semiárido - o P1+2 – Programa 
Uma Terra e Duas Águas, da Ar-
ticulação no Semiárido Brasileiro 
(ASA). O acesso a esse programa 
foi fundamental para apoiar as 
atividades produtivas das mulhe-
res, assim é importante destacar 
que os apoios às atividades pro-
dutivas vieram acompanhados de 
ações formativas, como: oficinas, 
cursos, seminários e intercâmbio 
de experiência. 

A persistência das desigual-
dades de gênero e raça ou mes-
mo de classe social reafirma a 
importância do trabalho da Rede 

As agricultoras familiares da 
região semiárida vivem no 
seu cotidiano um processo de 
opressão, ainda hoje a vida das 
mulheres é regida pelo poder 
do homem, coube a elas o es-
paço doméstico e aos homens 
o espaço público. Mudar essa 
realidade não tem sido fácil, já 
que, culturalmente, homens e 
mulheres incorporam e repro-
duzem os papeis que são defi-
nidos pelo patriarcalismo.
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de Mulheres, isso aponta para a 
necessidade de políticas públi-
cas voltadas à inclusão social e ao 
empoderamento, principalmente 
da população que vive no meio 
rural, que vivencia processo de 
exclusão pela sua condição de gê-
nero e de raça. Assim, o trabalho 
realizado pela Rede de Mulheres 
ao longo de sua atuação reafirma 
sua importância na luta contra 
o patriarcado. Sua estratégia de 
atuação caminha na direção de 
romper uma cultura de opressão 
vivenciada pelas mulheres nas 
suas relações sociais. Mesmo com 
muitos desafios novas práticas 
vêm sendo construídas e cami-
nham na direção de fortalecer a 
participação política das mulhe-
res e no combate de todas as for-
mas de opressão e violência.

As estratégias da Associação 
Rede de Mulheres de Remanso 
são articuladas durante as assem-
bleias temáticas anuais. Essas as-
sembleias tem a finalidade de 
fazer o balanço das ações que fo-
ram realizadas no decorrer do ano 

A persistência das desigualdades 
de gênero e raça ou mesmo de classe 
social reafirma a importância do 
trabalho da Rede de Mulheres, isso 
aponta para a necessidade de políticas 
públicas voltadas à inclusão social e ao 
empoderamento, principalmente da 
população que vive no meio rural

e também é um espaço de apro-
fundamento de temas relacio-
nados com a vida das mulheres, 
além de definir as prioridades as 
serem trabalhadas por suas inte-
grantes e escolher a coordenação 
da Rede Regional que é formada 
por dois representantes de cada 
município. Percebe-se que, na 
sua trajetória, o apoio de algumas 
organizações deram sustentação 
para realização das ações. Esses 
apoios foram materializados com 
o desenvolvimento de projetos 
mobilizados, principalmente, pe-
las organizações da sociedade 
civil que atuam na região, tendo 
isso viabilizado ações conjuntas 
com a Rede ou mesmo através de 
Projetos de Assistência Técnica e 
Extensão Rural. 

As mulheres têm a compre-
ensão de que Agroecologia está 
relacionada ao desenvolvimen-
to de uma agricultura sustentá-
vel, com a preocupação de pre-
servar os recursos naturais, mas 
elas também ampliam seu olhar 
quando expressam que é neces-
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sário garantir a igualdade de gênero, “Agroecologia é 
produzir com qualidade, saudável, mesmo que não te-
nha em quantidade elevada, mas que dê para a famí-
lia consumir e que tenha uma harmonia entre o meio 
ambiente e as pessoas. (Maria Domingas, animadora da 
Rede, na comunidade Xique-Xique).“

Consta-se que o trabalho realizado pela Rede de 
Mulheres é relevante para as mulheres agricultoras e 
pescadoras artesanais, fomentando a auto-organiza-
ção. Tais ações abriram caminhos para a construção de 

o enfoque agroecológico valoriza 
as atividades tradicionalmente 
desenvolvidas pelas mulheres 
(hortas, pomares, criação de pe-
quenos animais, transformação 
caseira dos produtos”, além do 
seu envolvimento nas diversas 
atividades dos sistemas produti-
vos da unidade familiar.

novas relações sociais na família, na comunidade e em 
outros espaços que elas circulam e há um reconhe-
cimento na melhora da sua autoestima. As experiên-
cias de produção agroecológica protagonizadas pelas 
mulheres foram potencializadas pelos projetos im-
plementados pelo SASOP, IRPAA e, nos últimos anos, 
pelo apoio da CAR - Companhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional. Isto se deu, principalmente, pelo o 
acesso às políticas públicas, experiências que têm con-
tribuído para ressignificar o Semiárido e a vida dessas 
mulheres que vivem nesta região.

O trabalho realizado pela Rede de Mulheres com o 
apoio da assessoria técnica, associado ao acesso a po-
líticas públicas, contribuiu para ampliar a capacidade 
das mulheres nos processos organizativos, políticos e 
técnicos. Segundo Silipandi (2009, p. 1470), “o enfoque 
agroecológico valoriza as atividades tradicionalmente 
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desenvolvidas pelas mulheres (hortas, pomares, criação 
de pequenos animais, transformação caseira dos pro-
dutos”, além do seu envolvimento nas diversas ativida-
des dos sistemas produtivos da unidade familiar.

Desafios Mesmo com os avanços, a Rede de Mulheres de 
Remanso enfrenta desafios, desde sua constitui-
ção, especialmente, no que diz respeito à sus-
tentabilidade financeira. Suas ações são desen-
volvidas através do apoio dos parceiros - SASOP, 
IRPAA, STR, Articulação Sindical da Borda do 
Lago de Sobradinho, Comissão Pastoral da Terra. 
Há uma fragilidade no processo de elaboração de 
projetos, o que acaba gerando uma dependência 
dessas organizações para dar continuidade ao tra-
balho da organização. Outro desafio identificado 
pelas mulheres se dá sobre o papel da  agroecolo-
gia na construção da equidade de gênero, diante 
dos entraves impostos pela opressão do patriarca-
do. Dessa forma, para fortalecer a agroecologia e 
a luta pela sustentabilidade é necessário “pensar 
em novas relações entre homens e mulheres, com 
base na igualdade, na solidariedade, na valoriza-
ção do trabalho, na valorização da vida e na inte-
gridade das mulheres”. (Medeiros, 2010, p.24).

(...) o enfoque agroecológico 
valoriza as atividades tradi-
cionalmente desenvolvidas 
pelas mulheres (hortas, po-
mares, criação de pequenos 
animais, transformação ca-
seira dos produtos”, além 
do seu envolvimento nas 
diversas atividades dos sis-
temas produtivos da unida-
de familiar.

(...) para fortalecer a agroecologia 
e a luta pela sustentabilidade é 
necessário “pensar em novas 
relações entre homens e 
mulheres, com base na 
igualdade, na solidariedade, 
na valorização do trabalho, 
na valorização da vida e na 
integridade das mulheres (...) 
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Jogando o corpo no 
mundo: juventudes 
rurais como sujeitos 
de mudança das 
próprias realidades. 
  
Luciana Pinto
Assistente Social, Mestra em Gestão Social 
e Desenvolvimento Territorial pela Universidade 
Federal da Bahia – UFBA e Coordenadora Nacional de Terre des 
Hommes Suisse/Terre des Hommes Schweiz no Brasil
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Brasil ainda tem uma significativa população jovem, com 47,3 mi-
lhões de pessoas entre 15 e 29 anos, entretanto, a multiplicidade de 
identidades que essa população expressa é determinante para que 
possam acessar mais ou menos esses direitos, individual ou coleti-
vamente. O que lhes é garantido e o que lhes falta, alinhados a suas 
identidades, contextos e os recursos disponíveis em seus territórios 
são pontos de partida para a definição de agendas e de formas de 
mobilização das juventudes.  

1PNAD 2019.
2Terre des Hommes Switzerland é uma organização de ajuda ao desenvolvimento. 
A organização apoia a autodeterminação económica, política e social dos povos dos 
países em desenvolvimento. O grupo alvo do trabalho em dez países de África e da 
América Latina são os jovens.
3Terre des Hommes Suisse é uma organização da cooperação internacional com sede 
em Genebra, Suíça, e escritório de país situado em Salvador, BA, que atua voltada para 
promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, especialmente no que con-
cerne ao direito à educação, à proteção contra a violência, participação, bem como 
educação para o desenvolvimento sustentável (EDS). Seu trabalho se desenvolve a 
partir de parcerias de longo prazo com organizações da sociedade civil local, parcei-
ras, às quais se fornece suporte financeiro, pedagógico e técnico, garantindo trocas 
construtivas de conhecimentos e contribuindo para a geração de resultados que pro-
movam mudanças significativas na vida de crianças, adolescentes e jovens. No Brasil, 
atuam com cinco organizações parceiras e seis projetos, no semiárido e na Chapada 
Diamantina, no estado da Bahia, e no Amazonas.
4Exercitam a partir de 2021 a construção de uma aliança por um programa comum 
no Brasil.

o Foto acervo TDH SUISSE



54

AgroecologiA: práticA, ciênciA e movimento

Partimos destas premissas 
para lançar uma reflexão: em 
uma sociedade que sofre retro-
cessos violentos de direitos e é 
marcada por uma cultura adul-
tocentrada no seu modus ope-
randi, qual o papel da sociedade 
civil nas lutas juvenis pelo aces-
so a direitos, inclusive do direito 
a participar do desenvolvimen-
to de seus territórios?

Tanto Terre des Hommes 
Schweiz quanto Terre des Hom-
mes Suisse, baseiam sua atu-
ação na compreensão que as 
juventudes são sujeito de mu-
danças de suas realidades, re-
conhecendo seu potencial para 
intervir e colaborar em pautas 
pertinentes a suas identidades, 
mas também em outros temas 
relacionados ao desenvolvimen 
to de suas famílias, comunidades 
e territórios.  Atuar para que ado-
lescentes e jovens se empoderem 
do papel de sujeitos de mudança 
implica em construir pontes para 
que as suas vozes ganhem força, 
sejam escutadas e consideradas 
seja em processos formativos, 
em práticas de incidência políti-
ca, e não somente por outros jo-
vens, mas também por adultos, 
especialmente àquelas e aqueles 
que ocupam lugares estratégicos 
na geração de oportunidades de 
uma participação mais equânime.

De acordo com Alejandro 
Cussianovich, o  protagonismo, 
não é apenas um conceito, mas 
detém caráter político, social, 
cultural, ético, espiritual, que, 

“Nós, enquanto jovens, pode-
mos fazer acontecer, mas para 
isso precisamos estar organi-
zados. A troca de experiências 
mostrou que há várias formas 
de mobilizar a juventude 
e que é possível transformar 
realidades a partir 
dessa organização”.  
Nayanna Reis, 26 anos, Feira 
de Santana, BA, em referência 
a sua participação no Fórum 
Social Mundial de 2018, 
Salvador, BA.

Foto acervo TDH SUISSE
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portanto, reclama uma pedago-
gia e convida a repautar o ‘sta-
tus’ social de crianças, adoles-
centes, jovens e adultos, de seus 
papéis na sociedade local e no 
conceito dos povos, em diálogos 
com outras identidades. 

Nosso anseio, ao promover 
ações diretas com grupos de ado-
lescentes e jovens é gerar práticas 
pedagógicas que fomentem as 
convergências e complementari-
dade com organizações parceiras 
locais, sensibilizando e forman-
do as juventudes para acessa-
rem mais instrumentos que esti-
mulem o empoderamento sobre 
suas vidas e fortaleçam seu po-
tencial de lideranças.

Um dos desafios assumidos 
é fortalecer práticas intergera-
cionais, estimulando adolescen-
tes e jovens a alcançarem maior 
protagonismo nos processos de 
planejamento, monitoramento, 
avaliação e sistematização das 
entidades parceiras. Em nos-
so modo de ver, interferir sobre 
como são promovidas ações que 
lhes concernem, ajuda a romper 
culturas adultocentradas e verti-
calizadas, que muitas vezes estão 
arraigadas em nossas instituições, 
e prepara adolescentes e jovens 
intercambiando conteúdos que 
podem ser utilizados em outros 
espaços. Além disso, oxigena prá-

ticas e metodologias organizacio-
nais e estimula a renovação de 
quadros nas instituições. 

Junto às organizações parcei-
ras privilegiamos princípios me-
todológicos da Educomunicação, 
valorizando dimensões como a 
horizontalidade, a intergeracio-
nalidade, a prática colaborativa, o 
conhecimento local, a capacida-
de crítica e analítica da realidade, 
o uso de ferramentas de comuni-
cação como recurso pedagógico, 
a espontaneidade da linguagem 
etc. Ao nosso ver, práticas base-
adas nestes valores fortalecem 
identidades, autoestima, e o auto 

“A formação me motivou muito 
a querer participar e a levar este 
conteúdo para minhas irmãs, para 
minhas primas. Participar não é só 
estar no local ouvindo. Mas estar 
na escuta, é estudar, conhecer, 
para tentar ser protagonista da 
sua história, para não permitir que 
ninguém lhe defina”. 
Michelle Gomes, 19 anos, 
Lençóis, BA. participante 
do comitê de jovens de TDH 
SUISSE, durante a formação em 
educomunicação para as come-
morações dos 30 anos da Con-
venção Internacional dos Direi-
tos das Crianças, 2019.   

5 Educomunicação define-se como um conjunto das ações destinadas a integrar às 
práticas educativas ao uso sistemático das tecnologias da comunicação e informação. 
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reconhecimento das juventudes 
como capazes de transformar re-
alidades. Os intercâmbios promo-
vidos em diferentes ambientes 
são caminhos para a dissemina-
ção e partilha de conhecimen-
tos e para a ruptura de estigmas 
e preconceitos, promovendo a 
compreensão e a empatia sobre 
as diferentes realidades.

Um aprendizado importante 
na geração de oportunidades de 
participação foi de mesclar ori-
gens, histórias e vivências entre 
as juventudes no Brasil e Améri-
ca Latina. Assegurar diversidade 
de tempos, ritmos e formas de 
interação no engajamento cole-
tivo foi e é fundamental. Se de 
um lado jovens mais maduros 
mostram aos mais novos onde 
se pode chegar; são exatamente 
aquelas e aqueles em início de 
caminhada que convidam a refle-
tir quanto à importância do per-
curso, permitindo uma constante 
renovação nestes grupos, além 
de influenciar sobre as formas de 
questionar a sociedade e reivindi-
car direitos.

Em que pese a relevância 
das referências conceituais que 
norteiam nossa ação, enquanto 
entidades que atuam no campo 
dos direitos, o chamado retorno 
às bases, reconhecido como um 
caminho para enfrentamento aos 
retrocessos e resgate de direitos, 
precisa reinventar-se. A experi-

ência e o acúmulo institucional 
destas organizações, precisa se 
deixar cada vez mais permear por 
saberes das juventudes. Ao mes-
mo tempo em que estas juven-
tudes precisam compreender as 
dimensões históricas e políticas 
que a experiência das gerações 
antecessoras pode aportar.

“Esta conexão entre jovens cam-
poneses, urbanos, periféricos, faz 
a gente se empoderar de muitas 
questões e trazer as nossas ques-
tões do  campo e agroecológicas 
também. A gente vai se empode-
rando cada vez mais, e cada vez 
mais resistindo, e se somando a 
várias bandeiras de luta”. 
Jeane de Medeiros, Comissão de 
juventudes da ASPTA, Polo da 
Borborema, Paraíba. Encontro 
intergeracional de parceiros, 
TDH SUISSE e tdh schweiz2019. 

O limite entre o “fazer 
para” e o “fazer com” 
é muito tênue na 
vida institucional 
e exige vigilância 
para que não 
alimentemos práticas 
verticalizadas e 
que reforcem 
lugares de 
subalternidade.
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O limite entre o “fazer para” 
e o “fazer com” é muito tênue na 
vida institucional e exige vigilân-
cia para que não alimentemos 
práticas verticalizadas e que re-
forcem lugares de subalternida-
de. Por outro lado, faz parte do 
“ser jovem” clamar por oportuni-
dades de aportar conhecimentos, 
conteúdos e reflexões ao desen-
volvimento sustentável de seus 
territórios e das instituições com 
as quais dialogam. 

O momento atual apresenta 
um retorno a problemáticas que 
se não estavam plenamente su-
peradas, vinham em significativos 
avanços até a década passada. 
Com o atual cenário brasileiro, 
direitos alcançados retrocedem, 
as violações de direitos se inten-
sificam e se mostram revisitadas, 
envolvendo uma multiplicidade 

de exigências para seu enfren-
tamento.  Combater as perdas 
nas políticas públicas e assegu-
rar a exigibilidade de direitos 
requer novas linguagens, es-
tratégias mais sofisticadas de 
mobilização e incidência, que 
respondam à complexidade da 
sociedade atual. O uso das tec-
nologias digitais de informação 
e comunicação, TICs, são parte 
importante destas estratégias. 

No meio rural, a realidade 
propõe um duelo entre a exclu-
são digital que assola de modo 
mais perverso as juventudes e a 
sua disposição para se reinven-
tar em estratégias de fazer suas 
vozes ecoarem para o mundo. O 
distanciamento social restringiu 
as possibilidades de sociabilida-
de de grande parte da popula-
ção no Brasil e no mundo às te-
las de computadores, celulares 
e tablets. No entanto, se por um 
lado a exclusão digital revela 
um cenário que historicamente 
vem tendo pouca atenção no 
âmbito das políticas públicas, e 
as reinvenções de coletivos de 
jovens do campo chamaram a 
atenção para a multiplicidade 
de identidades que elas e eles 
reivindicam e para sua capaci-
dade criativa de reinventar es-
tratégias de enfrentamento a 
mais essa violação a que estão 
expostas e expostos. É um desa-
fio constante para nossas orga-
nizações compreender que esta 
multiplicidade de identidades é 

Combater as perdas nas 
políticas públicas e 
assegurar a exigibilidade 
de direitos requer novas 
linguagens, estratégias mais 
sofisticadas de mobilização e 
incidência, que respondam à 
complexidade da sociedade 
atual. O uso das tecnologias 
digitais de informação e 
comunicação, TICs, são 
parte importante 
destas estratégias. 
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qualificar o potencial produtivo, 
é tão relevante quanto visibilizar 
esse potencial para além de seus 
coletivos, uma vez que permi-
te intercambiar com os iguais e 
também com os diferentes. Mas 
nos tempos atuais, cada vez mais 
as juventudes que se organizam 
nas lutas por terra e território, 
também querem exigir respeito 
pela afirmação da sua identidade 
de gênero, discutir saúde sexual 
e reprodutiva, e combater violên-
cias. São enfrentamentos neces-
sários e que há muito deixaram 
de ser somente associadas às pe-
riferias urbanas, como permeia o 
imaginário do senso comum, e 
por aí também passa o debate da 
sucessão rural. 

O ano de 2020, marcado pelo 
início da pandemia da Covid-19, 
descortinou necessidades, inten-
sificou a percepção de potenciais, 
e de capacidades de superação, 
e esforços intensos para jogar o 
corpo no mundo, como diz a can-
ção. Iniciativas como campanhas 
de fortalecimento de identidade 
étnico-racial, associadas ao com-
bate ao preconceito e ao racismo; 
formação acerca da diversidade 
de gênero, coletivos feministas de 
estudantes em escola agrícolas, 
para fortalecer o lugar das me-
ninas e jovens nas práticas agro-
ecológicas e, ao mesmo tempo, 
discutir prevenção à violência e 
intervir nessa prevenção em suas 
famílias e comunidades, e a visibi-
lidade disso tudo, com apoio das 

 (...)nos tempos atuais, cada 
vez mais as juventudes que 
se organizam nas lutas por 
terra e território, também 
querem exigir respeito pela 
afirmação da sua identida-
de de gênero, discutir saúde 
sexual e reprodutiva, e com-
bater violências. São enfren-
tamentos necessários e que 
há muito deixaram de ser 
somente associadas às peri-
ferias urbanas, como permeia 
o imaginário do senso comum

Foto acervo TDH SUISSE
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“Outra questão que afetará mui-
to mais as crianças têm a ver 
com a violência infanto-juvenil. 
Especialmente em um ambien-
te doméstico, e contra meninas 
e jovens mulheres. Essa já é uma 
situação que acontece no dia a 
dia e que muitas meninas nem 
identificam. Começa com a so-
brecarga das tarefas domésticas, 
como somos criadas em uma 
cultura machista, onde você 
aprende que cabe às meninas e 
mulheres o trabalho da casa (...) 
daí é gerado um acúmulo des-
sas tarefas – lavar, limpar, cozi-
nhar, arrumar a casa, cuidar de 
crianças mais novas.“
Camila da Silva Santos, 19 
anos, Itiuba, BA. por sua 
participação na plataforma 
Vozes para a Mudança

Foto acervo TDH SUISSE



60

AgroecologiA: práticA, ciênciA e movimento

organizações, são mecanismos 
adotados para fortalecer a atua-
ção das juventudes em seus ter-
ritórios. Foram lives, formações, 
construções coletivas de conheci-
mentos. 

Foi, mais uma vez, a partir da 
afirmação das múltiplas identida-
des das juventudes, da expressão 
de suas capacidades de análise, 
de propostas ao enfrentamento 
de dificuldades, que elas e eles 
foram além da condição de vul-
nerabilidade à qual estão expos-
tos, e se fortaleceram a partir do 
que alcançam em uma lógica 
que reconhece a vulnerabilidade, 
mas não se reduz a esta condição 
na vida de milhares de jovens nos 
territórios rurais do país. 
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lgumas das imagens que historicamente  estigmatiza-
ram  o Semiárido eram a terra rachada, os bolsões de 
pobreza e o flagelo da seca, com as graves consequ-
ências dos longos períodos de estiagem e os milhares 
de mortos pela fome e falta de água.  Em um curto 
e recente período da história do Semiárido brasileiro, 
no início dos anos 2000, outros paradigmas ganharam 
espaço na seara da construção de políticas de Estado 
na região, com a influência direta e participação da 
sociedade civil organizada: a Convivência com o Semi-
árido e a Agroecologia.

Tanto a Convivência com o Semiárido como a 
Agroecologia têm contribuído para a construção de 

A Foto acervo Pró-Semiárido/CAR/SDR/FIDA
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A agricultura familiar campo-
nesa é responsável pela gestão de 
grande parte dos estabelecimentos 
agrícolas do território, muito em-
bora, não receba a devida valoriza-
ção, no tocante ao direcionamento 
de políticas públicas estruturantes 
para essa parcela da população do 
meio rural. 

Na perspectiva de melhor ana-
lisar a lógica econômica e ecológica 
das comunidades tradicionais de 
fundo de pasto, algumas entidades 
no Semiárido estão desenvolven-
do estudos à luz do método LUME 
- Método de Análise Econômico-E-
cológica de Agroecossistemas, que 
teve na AS-PTA - Agricultura Fami-
liar e Agroecologia e na ANA - Arti-
culação Nacional de Agroecologia, 
terreno fértil para criação e consoli-
dação quanto ferramenta analítica 
da Agroecologia (PETERSEN, et al 
2017).

A abordagem econômica da 
metodologia pretende desvelar os 
aspectos que a economia clássica 
notadamente invisibiliza e que são 
marcantes e importantes na ma-
nutenção e reprodução do modo 
de vida das famílias camponesas, 
como é o caso da produção voltada 
para o autoconsumo, a economia 
do trabalho das mulheres e o traba-
lho produzido pelos jovens.

O Serviço de Assessoria a Or-
ganizações Populares Rurais (SA-
SOP), organização de atuação no 
campo da Agroecologia no Esta-
do da Bahia e outras organizações 
articuladas em redes são protago-
nistas na condução dos processos 
de vivência de novas perspectivas 
para a agricultura familiar campo-
nesa e sua relação sinérgica com 
a natureza.  

Não obstante, coexistem no 
contexto da produção agropecu-
ária no território Sertão do São 
Francisco baiano dois modelos 
bastante distintos: a agricultura 
familiar camponesa e a agricultu-
ra empresarial, baseada no traba-
lho assalariado e do uso intensivo 
de insumos agrícolas. 

O modo de vida e de repro-
dução das comunidades tradicio-
nais de fundo de pasto, face típica 
da agricultura familiar campone-
sa da região norte da Bahia, tem 
na sua centralidade o uso e con-
servação dos recursos naturais da 
Caatinga, obtidos ao longo de sé-
culos de coexistência com o bio-
ma. Em contraposição, a agricul-
tura empresarial explora de forma 
desordenada os recursos naturais, 
utilizando todo o aparato dito 
tecnológico, nocivo à manuten-
ção do equilíbrio ecossistêmico 
na região.
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A abordagem econômica 
da metodologia preten-
de desvelar os aspectos 
que a economia clássica 
notadamente invisibiliza 
e que são marcantes e 
importantes na manu-
tenção e reprodução do 
modo de vida das famí-
lias camponesas, como 
é o caso da produção 
voltada para o autocon-
sumo, a economia do 
trabalho das mulheres 
e o trabalho produzido 
pelos jovens.

Além dos aspectos supraci-
tados, os indicadores econômi-
cos principais, para fins de análi-
se, são distintos, pois as análises 
econômicas clássicas têm por 
referência a maximização da 
renda a partir do capital investi-
do (lucro), enquanto na análise 
proposta pelo LUME destaca-se 
o indicador valor agregado (VA), 
que representa a riqueza efeti-
vamente gerada pelo processo 
de trabalho no agroecossistema. 
(PETERSEN, et al 2021).
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O SASOP, durante os anos de 2018 e 2020, de-
senvolveu, a partir da metodologia LUME, estudos de 
agroecossistemas nos municípios de Pilão Arcado e 
Campo Alegre de Lourdes. Estes estudos foram reali-
zados no contexto do projeto Pró-semiárido em par-
ceria entre as organizações executoras, o governo do 
estado da Bahia e o FIDA, com a assessoria da AS-P-
TA. Destaca-se  a seguir, para melhor entendimento 
do método, os resultados econômicos e ecológicos de 
um dos estudos realizados a partir do olhar do méto-
do LUME. Estes estudos e sua continuidade ocorreram 
no ano de 2021, no contexto da Rede ATER Nordeste 
de Agroecologia no projeto AKSAAM .

O agroecossistema em análise está localizado no 
município de Campo Alegre de Lourdes - BA, na co-
munidade tradicional de fundo de pasto Travessão, 
dinamizado pelos agricultores Reginaldo Barbosa da 
Trindade e Ivone Ribeiro da Trindade, juntamente com 
suas filhas Tamires Trindade e Talita Trindade.

As atividades produtivas desenvolvidas pela famí-
lia são realizadas em cerca de 108 hectares, por meio 
criação de aves, ovinos, bovinos, suínos e de abelhas 
e a partir do cultivo agrícola nos quintais e roçados. 
O levantamento econômico do agroecossistema em 
estudo foi um recorte realizado no período de outubro 
de 2018 a setembro de 2019.

A Figura 1 apresenta as fontes de renda acessa-
das pela família. A renda total obtida pela família foi 
de R$ 55.842,25, dos quais, 61,8% (R$ 34.508,25) fo-
ram provenientes de atividades agrícolas e 38,2% (R$ 
21.336,00) está relacionado às atividades não agríco-
las, sendo 16,76% (R$ 9.360,00) gerados pela pluriativi-
dade realizada por Reginaldo e 21,45% (R$ 11.976,00) 
são recursos financeiros obtidos pelo acesso a políti-
ca social do Benefício de Prestação Continuada - BPC, 
em nome de uma das filhas. 

A renda da família tem grande influência do con-
junto das atividades agrícolas desenvolvidas no agro-
ecossistema, com 61,8% da renda total, fortalecida 

Análise da 
aplicação do 

método
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pela contribuição das rendas não agrícolas, que em grande medida, 
proporcionam melhorias nas estruturas do agroecossistema e nas 
condições de vida das famílias como um todo. 

Figura 1. Composição da renda anual do agroecossistema.

A composição das rendas (Figura 2) originadas do trabalho da 
família de Reginaldo e Ivone ilustra bem o perfil de uma agricultu-
ra familiar camponesa. Toda produção gerada no agroecossistema é 
decorrente do acesso que a família tem à terra em quantidade apro-
priada, das infraestruturas que potencializam e intensificam o traba-
lho e da disponibilidade da força de trabalho.

O ciclo agrícola gerou uma Produção Bruta (PB) de R$ 47.066,25. Do 
total produzido no agroecossistema, 54% (R$ 25.710,00) foram destinados 
para venda, 31% (R$ 14.703,25) foram produtos direcionado para a autocon-
sumo familiar, 11% foram considerados estoque, ou seja, parte da produção 
que não gerou uma renda disponível no período analisado, mas que poderá, 
a qualquer momento, ser convertida em valor e 4% (1.476,00) foram doações 
realizadas por meio das relações de reciprocidade que a família mantém no 
âmbito comunitário. 



68

AgroecologiA: práticA, ciênciA e movimento

Figura 2. Composição das rendas do agroe-
cossistema.  

A renda bruta do agroecossistema é a Produ-
ção Bruta menos o Estoque. É, portanto, a soma-
tória de tudo que foi vendido, auto-consumido e 
doado/trocado. O Valor Agregado (VA) é a rique-
za produzida a partir do trabalho da família e de 
terceiros que foram remunerados pelos serviços 
realizados no agroecossistema. Este valor é alcan-
çado quando se extrai da renda bruta o Consumo 
Intermediário (CI), que foram os insumos adquiri-
dos no mercado e usados como recursos no siste-
ma de produção. 

No caso em questão, 94% (R$ 39.466,25) da 
renda bruta se transformou em Valor Agregado, 
demonstrando que a maior parte da riqueza ge-
rada no agroecossistema está valorando o traba-
lho empreendido. 

A Renda Agrícola (RA) é a renda líquida do 
agroecossistema, pois é a renda que fica quando 
se retiram os gastos com Pagamento de Tercei-
ros (PT) do Valor Agregado. No presente estudo, 
a Renda Agrícola representou 87% (R$ 34.506,25) 
do Valor Agregado. O Pagamento de Terceiros 
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mais o Custo Intermediário compõem os Custos de 
Produção do agroecossistema (CP), que neste caso 
foram de R$ 7.383,00  no período avaliado. Já a Ren-
da Agrícola Monetária (RAM), ou seja, a renda que o 
agroecossistema auferiu monetariamente após se-
rem descontados todo o Custo de Produção, foi de 
R$ 18.327,00. Este valor é obtido quando se extraem 
o autoconsumo e as doações da Renda Agrícola.

A análise da composição das rendas, portanto, 
mostra que o agroecossistema familiar possui dois 
tipos de renda agrícola, sendo, uma não monetá-
ria, formada pela produção destinada para o auto-
consumo e doações, e a renda monetária, formada 
por parte da receita da produção vendida. O olhar 
agroecológico para a economia do agroecossistema 
considera todas as rendas obtidas a partir do capital 
humano, da mobilização de recursos da natureza e 
do mercado, que juntos, permitem a manutenção 
do funcionamento do sistema produtivo na lógica 
camponesa.

O olhar agroecológi-
co para a economia do 
agroecossistema consi-
dera todas as rendas ob-
tidas a partir do capital 
humano, da mobilização 
de recursos da natureza 
e do mercado, que jun-
tos, permitem a manu-
tenção do funcionamen-
to do sistema produtivo 
na lógica camponesa.

A produção total da família estudada se decom-
põe em diferentes destinos. Como vimos, a maior 
parte dela foi destinada para a venda, no entanto, 
a maior diversidade se encontra no autoconsumo, 
conforme mostra a Figura 3. Foram contabilizados 
10 tipos de produtos comercializados, destacando-
se a venda de animais, mel e melancia, como sendo 
os produtos que obtiveram maiores valores no perí-
odo avaliado. Ao mesmo tempo, foram contabiliza-
dos 23 tipos de produtos consumidos pela família, 
oriundos de todos os subsistemas manejados, além 
de 10 tipos de produtos doados ou trocados pelas 
relações de reciprocidade. Destaca-se ainda uma 
parte da produção que se tornou estoque, na forma 
de animais vivos, carne, farinha e tapioca, por não ter 
entrado no circuito de valoração do produto, ficando 
como reserva estocada.
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O agroecossistema gerido por 
Reginaldo e Ivone conseguiu pro-
duzir 25 tipos de produtos. Prati-
camente todos eles compuseram 
a alimentação da família, eviden-
ciando a grande diversidade de 
alimentos consumidos. Pode-se 
considerar que esta família cam-
ponesa possui bom nível de se-
gurança alimentar e nutricional 
por ter acesso a alimentos diver-
sificados, de valor nutricional, e 
em quantidade satisfatória. Além 
de conseguir ter acesso a recur-
sos financeiros da própria produ-
ção, que permitem adquirir outros 
produtos que não foram gerados 
no agroecossistema, visando com-
plementar a dieta familiar. 

A análise econômico-ecoló-
gica de agroecossistemas busca 
visibilizar outros tipos de traba-

lhos considerados essenciais para 
a reprodução e manutenção do 
sistema produtivo. Nesse senti-
do, o presente trabalho buscou 
evidenciar, além do trabalho de-
dicado aos processos Mercantil e 
de Autoconsumo, o tempo dedi-
cado aos trabalhos domésticos e 
de cuidados com pessoas depen-
dentes, as participações em gru-
pos ou atividades sociais, além do 
trabalho de pluriatividade.

Figura 3. Conjunto das produções do agroecossistema.
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Figura 4. Repartição da renda por gênero e por esfera de trabalho.

No levantamento feito no 
agroecossistema de Reginaldo e 
Ivone pode ser observado no grá-
fico da Figura 4 o resultado da re-
partição da renda agrícola gerada 
a partir dos diferentes trabalhos 
realizados pelas duas mulheres e 
pelo homem da família.

A primeira coluna destaca 
uma pequena participação so-
cial das mulheres nos espaços 
sócio-organizativos e demais ati-
vidades de grupos comunitários. 
Pela trajetória da família, uma 
dessas razões se dá pelo fato de 
Ivone preferir estar mais presente 
nas atividades do próprio agroe-
cossistema, além de Tamires, no 
período avaliado, ocupar a maior 
parte do seu tempo nos estudos 
acadêmicos. No entanto, desta-
ca-se o trabalho doméstico e de 

cuidados delas, que chega a 93% 
do total dessa esfera de trabalho, 
comparado ao do homem. Essa 

Essa pesquisa mostra a 
desigualdade ainda pre-
sente na divisão social 
entre gênero neste tipo 
de trabalho, que está 
praticamente todo sobre 
as mulheres. Vale desta-
car que, juntas, as mu-
lheres ainda participam 
com mais da metade do 
que é gerado pelo ho-
mem nos trabalhos pro-
dutivos voltados para o 
Mercantil e Autoconsu-
mo. 
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pesquisa mostra a desigualdade ainda 
presente na divisão social entre gênero 
neste tipo de trabalho, que está prati-
camente todo sobre as mulheres. Vale 
destacar que, juntas, as mulheres ainda 
participam com mais da metade do 
que é gerado pelo homem nos traba-
lhos produtivos voltados para o Mercantil 
e Autoconsumo. 

No cômputo geral das esfe-
ras de trabalho, a segunda co-
luna mostra que a participação 
de Reginaldo na geração da ri-
queza produzida no agroecossis-
tema foi um pouco menor que 
a de Ivone e Tamires, com uma 
diferença de R$ 2.482,50. Ape-
sar de Reginaldo estar envolvido 
em atividades de pluriatividade, 
pela venda de seus serviços e 
por ter maior participação social 
nos espaços de discussão da as-

sociação, o baixo envolvimento 
no tempo dedicado aos serviços 
domésticos e de cuidados fez a 
diferença. O trabalho do homem 
na esfera do trabalho Mercantil 
e Autoconsumo representa 65% 
do total dedicado pela família 
nessa esfera, reforçando que Re-
ginaldo tem maior envolvimento 
nas atividades dos subsistemas 
que geram boa parte da riqueza 
do agroecossistema.

A análise dos fluxos de in-
sumos e produtos que circulam 
no agroecossistema e a posterior 
quantificação e valoração desses 
fluxos contribui para se compre-
ender um conjunto de aspectos 
relacionados à sustentabilidade 
do sistema, conforme mostra o 
Diagrama Síntese da Figura 5.

Figura 5. Diagrama síntese da análise econômico-ecológica do agroecossistema.
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O diagrama síntese acima mostra a 
dinâmica do funcionamento do agroe-
cossistema a partir das relações que ele 
tem com o supra-sistema, ou seja, com 
as dimensões superiores que ele faz par-
te. Para uma melhor compreensão, po-
de-se dividir o diagrama em quatro par-
tes (superior, inferior, esquerdo e direito).

Na parte superior estão os circuitos 
mercantilizados, destacando as relações 
que o agroecossistema possui com os 
mercados. Os insumos adquiridos no 
mercado e os serviços de terceiros con-
tratados que entram pela parte esquerda 
do diagrama são os recursos produtivos 
mercantis. Compõem, portanto, o Custo 
de Produção já visto anteriormente. Já 
os produtos vendidos para o mercado 
saem pela parte direita do diagrama. O 
agroecossistema apresentou uma alta 
rentabilidade monetária, pois para cada 
1 real gasto com recursos produtivos fo-
ram obtidos 2,48 reais. Essa alta conver-
são se explica pela destinação que a fa-
mília dá à maior parte dos seus produtos, 
que é para o mercado e, sobretudo, pela 
capacidade que o agroecossistema tem 
de gerar grande parte dos seus insumos, 
tendo mais receita do que despesas.  

Os circuitos não mercantilizados 
mostram, na parte inferior do diagrama, 
as relações de autoconsumo e de recipro-
cidade social e ecológica mantidas pelo 
agroecossistema. Esses circuitos geral-
mente não são contabilizados pela eco-
nomia clássica dos mercados, deixando 
de considerar grande parte dos insumos 
produzidos pelo sistema ou adquiridos 
por meio das doações recebidas, assim 
como toda produção consumida e doa-
da pela família. 
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O diagrama destaca ainda, na parte esquerda, 
o índice de mercantilização que evidencia o grau 
de autonomia do agroecossistema em relação à 
aquisição de insumos no mercado. Quanto mais 
próximo de zero, maior é a autonomia e quan-
to mais próximo de 1, menor é a autonomia. O 
sistema gerido por Reginaldo e Ivone no período 
avaliado está com um índice de mercantilização 
em 0,47. Esse valor se dá pela busca de assegu-
rar uma reciprocidade ecológica no sistema, seja 
a partir da produção dos próprios insumos, seja 
pelas trocas e doações mantidas pelas relações 
comunitárias.

Considerações 
finais

Percebe-se ao final da análise econômica-e-
cológica do agroecossistema estudado que há 
uma estratégia bastante sólida na sua reprodu-
ção por meio do equilíbrio entre o que se produz 
para o mercado, o que se destina às necessidades 
alimentares da família e o que é produzido de re-
cursos para a manutenção do funcionamento do 
agroecossistema. 

Embora se tenha feito um recorte para uma 
dinâmica interna desta unidade familiar anali-
sada, não é demais reforçar que toda uma ação 
em rede nos territórios em que estas experiências 
estão inseridas, tem permitido gerar economias 
resilientes em escala, diante das graves ameaças 
socioambientais as quais estes agroecossistemas 
estão inseridos.

O método LUME apresenta-se, portanto, como 
ferramenta potencial para contrapor as análises 
econômicas convencionais, reconhecer e visibili-
zar a gestão camponesa como elemento central 
na construção das trajetórias dos agroecossiste-
mas da agricultura familiar, demonstrando ser 
possível no âmbito do sistema capitalista vigente 
gerar outras economias, mais sustentáveis por in-
teragirem de forma positiva com a natureza.
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O método LUME apresenta-se, 
portanto, como ferramenta po-
tencial para contrapor as análi-
ses econômicas convencionais, 
reconhecer e visibilizar a gestão 
camponesa como elemento cen-
tral na construção das trajetórias 
dos agroecossistemas da agricul-
tura familiar, demonstrando ser 
possível no âmbito do sistema 
capitalista vigente gerar outras 
economias, mais sustentáveis 
por interagirem de forma positi-
va com a natureza
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Por que interessa 
à sociedade apoiar 
a agroecologia?
Experiências de comunicação em 
rede durante a pandemia, em 2020

Viviane Brochardt1

Jornalista, mestre e doutora em Comunicação. 
Assessora de Comunicação e integrante 
da Coletiva de Comunicação da Articulação 
Nacional de Agroecologia (ANA)
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s ações de comunicação desenvolvidas em 2020 pela 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) se situa-
ram em um contexto mundial de pandemia do novo 
coronavírus e, nacionalmente, em um cenário marca-
do pela incapacidade do poder Executivo federal de 
governar o País, chegando a mais de meio milhão de 
mortos em junho de 2021. Associados a esse quadro, 
vivemos o desmonte de políticas públicas, perda de 
direitos da população, negação da letalidade e trans-
missão do vírus e seus impactos na saúde, renúncias 
de ministros e vácuo na liderança da pasta da Saúde, 
além de escândalos de corrupção e denúncias de cri-
mes envolvendo a família do presidente da República 
Jair Bolsonaro.

Para a agricultura familiar e camponesa, 2020 
foi o ano em que ficou patente o desprezo do go-
verno federal pela categoria que produz a maior 
parte dos alimentos consumidos no País. Nesse 
sentido, as ações de comunicação visaram colo-
car em pauta a importância de políticas públi-
cas para o setor, como o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), e reivindicar ações 
emergenciais para a agricultura familiar, como a 

A

1  Com contribuições de Denis Monteiro, Morgana Maselli e Helen Borborema

Foto acervo ANA
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Lei Assis de Carvalho - proposta 
por parlamentares progressistas 
em conjunto com movimentos 
populares do campo, organiza-
ções e redes da sociedade civil,  
entre elas a ANA - aprovada pelo 
Congresso e vetada quase inte-
gralmente por Bolsonaro.

As ações desenvolvidas pela 
Articulação para evidenciar a im-
portância do PAA e do PNAE para 
segurança alimentar e nutricional 
são anteriores ao período da pan-
demia, mas foram intensificadas 
em 2020, quando duas campa-
nhas foram desenvolvidas: Pela 

Foto acervo ANA
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Retomada do PAA - que pressio-
nou o governo federal para o au-
mento de recursos destinados ao 
Programa; e Agricultura Familiar 
é Saúde na Alimentação Escolar, 
em parceria com o Fórum Brasi-
leiro de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (FBSSAN) 
- visando gestores municipais e 
estaduais para a manutenção da 
compra de produtos da agricul-
tura familiar para a alimentação 
escolar.

Igualmente importante foi 
evidenciar a capacidade de pro-
dução de alimentos saudáveis 
pela agricultura familiar, as ações 
de solidariedade das organiza-
ções e movimentos populares 
do campo que, em rede, pro-
moveram doações de alimentos 
- demonstrando capacidade de 
produção, armazenamento, dis-
tribuição, estímulo ao consumo 
consciente, importância dos cir-
cuitos curtos de comercialização 
e da produção de alimentos livres 
de agrotóxicos, por exemplo. Nes-

se contexto, chamamos a aten-
ção para o trabalho da Ação Co-
letiva Comida de Verdade, que 
identificou e deu visibilidade a 
essas iniciativas, bem como a 
sistematização de diversas ex-
periências pelo Agroecologia 
em Rede. Os dois grupos, dos 
quais a ANA faz parte, são for-
mados por diversas instituições, 
entre elas a Fiocruz, e universi-
dades públicas. 

Por outro lado, foi extrema-
mente necessário denunciar 
as desigualdades de gênero e 
a violência contra as mulheres 
durante a pandemia, mensa-
gens circuladas pela campanha 
Divisão Justa do Trabalho Do-
méstico, realizada por um con-
junto de organizações e redes 
feministas, entre elas a ANA, por 
meio do seu GT Mulheres.

As eleições municipais tam-
bém figuraram no calendário e 
mobilizaram a Articulação para 
a realização da campanha Agro-
ecologia nas Eleições, uma das 

Foto acervo ANA
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mais importantes iniciativas rea-
lizadas pela ANA. Composta por 
um levantamento que mapeou 
em todo o País mais de 700 ini-
ciativas municipais que, direta 
ou indiretamente, fortalecem 
a agroecologia nas localidades, 
a campanha mostrou o poten-
cial dos municípios a partir de 
ações concretas já postas em 
prática. A partir delas, foi ela-
borada uma carta-compromis-
so que teve a adesão de 1.240 
candidaturas aos cargos de 
vereadora/or e prefeita/o. Das/
os que assinaram, 172 foram 
eleitas/os. Além de evidenciar 
políticas locais e abrir diálogo 
com candidatas/os, a campa-
nha contribuiu para o fortale-
cimento das redes estaduais 
e regionais de agroecologia e 
segue em 2021 com o nome 
Agroecologia nos Municípios.

Essas foram algumas pau-
tas abraçadas pela comunicação 
desde abril de 2020, após a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
declarar que vivemos uma pande-
mia do novo coronavírus. Naquele 
momento, a Articulação identifi-
cou a necessidade de intensificar 
o diálogo com setores amplos da 
sociedade e a comunicação era o 
meio para isso. Cerca de 20 pes-
soas de três grupos da ANA (Nú-
cleo Executivo, Secretaria Execu-
tiva e Coletiva de Comunicação) 
elaboraram o Plano Emergencial 
de Comunicação para o Período 

da Pandemia, com ações previs-
tas para dois meses: abril e maio. 
Logo ficou evidente o demasiado 
otimismo e o prazo foi ampliado 
sem data de conclusão definida .

Para o desenvolvimento das 
ações de comunicação, foram 
envolvidas 24 comunicadoras e 
comunicadores da ANA, que, ao 
longo de 2020, atuaram em seis 
frentes: assessoria de imprensa, 
mídias sociais, podcast, audiovi-
sual, web design e produção de 
textos. Um novo espaço foi criado, 
o Grupo Editorial, com a tarefa de 
construir, em conjunto com a Co-
letiva de Comunicação, os princi-
pais argumentos de cada tema a 
ser trabalhado.

Foram definidos temas es-
senciais para os quais há grande 
sensibilidade de parcelas expres-
sivas da sociedade e buscou-se a 
construção coletiva de uma narra-
tiva comum, sobretudo nas ações 
e campanhas desenvolvidas em 
rede com outras organizações e 
movimentos. Essas pautas coleti-
vas extrapolaram o campo agro-
ecológico e envolveram comu-
nicadoras e comunicadores que 
atuam com temas diversos.
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Afinar as narrativas, portanto, 
foi um desafio constante, mas im-
prescindível no trabalho em rede 
de âmbito nacional, pois através 
do diálogo, debate e enfrenta-
mento podem emergir novas vo-
zes e criados novos argumentos. 
Além de melhorar o diálogo com 
a sociedade, esse esforço também 
serviu para fortalecer os vínculos 
entre comunicadoras e comuni-
cadores, tanto as/os que atuam 
em organizações que integram a 
ANA quanto aquelas/es que tra-
balham em outros espaços.

A disputa de narrativas serviu 
tanto para contrapor quanto para 
afirmar. No primeiro caso, por 
exemplo, foram questionadas as 
iniciativas do governo federal no 

tocante aos programas PAA e PNAE 
e a ausência de políticas que resulta-
ram no aumento do preço dos ali-
mentos. No segundo caso, buscou-se 
evidenciar  as realizações de sujeitos 
historicamente silenciados (movi-
mentos populares, organizações da 
sociedade civil, agricultoras/es fa-
miliares, camponesas/es, indígenas, 
povos e comunidades tradicionais), 
abrindo espaço para a emergência 
de vozes por meio do compartilha-
mento de ações e narrativas.

A comunicação possibilitou a ex-
pressão dessas lutas no diálogo com a 
sociedade, que, durante o isolamento 
social, esteve quase restrito ao ambien-
te virtual, sobretudo as mídias sociais. 
Se durante o IV Encontro Nacional de 
Agroecologia (ENA), realizado em 2018, 
em Belo Horizonte (MG), buscou-se tra-
duzir a agroecologia em cores, sabores e 
cheiros, com a realização de “banqueta-
ço” para centenas de pessoas e diversas 
atividades para as cerca de 40 mil que 
circularam pelo parque municipal de 
BH, transformado em território da agro-
ecologia, com a pandemia, o desafio foi 
levar a diversidades de cores e vozes da 
agroecologia para o mundo virtual.

Foto acervo ANA
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Entre abril e dezembro de 2020, nas 
quatro mídias sociais em que a ANA 
mantém perfis (facebook, instagram, 
youtube e twitter), foram feitas cente-
nas de publicações, a maioria com con-
teúdo produzido pela Articulação, mas 
também foram divulgados conteúdos 
gerados por parceiros ou por veículos de 
comunicação. Um desafio constante foi 
a adaptação da linguagem para popula-
rização e fácil compreensão dos estudos, 
leis, programas etc. Um assunto denso 
ganhava imagens, design e linguagem 
acessíveis buscando, por meio de “go-
tas de informação”, levar o conteúdo ao 
maior número possível de pessoas. 

Todo o material produzido foi tam-
bém adaptado e distribuído para inú-
meras redes parceiras da ANA, utilizan-
do o grande potencial de comunicação 
em escala dos grupos de whatsapp, que 
funcionaram como pulverizadores e des-
centralizadores das informações. Nesse 
período, as páginas da rede tiveram um 
aumento significativo no número de se-
guidoras/es, chegando a triplicar no ins-
tagram, e foi criado o perfil no twitter 
com o objetivo de potencializar a ação 
de assessoria de imprensa.

Embora fosse realizada pela ANA há 
muitos anos, a assessoria de imprensa 
era pontual, voltada para divulgar algu-
mas publicações, projetos e, sobretudo, 
as edições do ENA. Com a pandemia e 
a necessidade de ampliar o diálogo com 
a sociedade, o relacionamento com a 
imprensa ganhou corpo e perenidade. 
Como resultado, foram publicadas qua-
se 300 matérias pautadas pela ANA em 
diversos meios de comunicação, com 

Um desafio constante foi 
a adaptação da lingua-
gem para popularização 
e fácil compreensão dos 
estudos, leis, programas 
etc. Um assunto denso 
ganhava imagens, 
design e linguagem 
acessíveis buscando, 
por meio de “gotas de 
informação”, levar o 
conteúdo ao maior 
número possível 
de pessoas. 
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destaque para os veículos inde-
pendentes (De Olho nos Ruralis-
tas, O Joio e O Trigo, Mídia Ninja, 
Carta Capital, TVT, Brasil de Fato 
etc.), governamental (Canal Saú-
de da Fiocruz), internacional com 
redação no Brasil (El País Brasil) 
e alguns patronais (Portal UOL, O 
Estado de São Paulo, Marie Claire, 
TV Globo, entre outros).

Também se intensificou a rela-
ção com artistas, que gravaram de-
poimentos em vídeo sobre temas 
específicos, como a reivindicação 
por aumento de recursos federais 
destinados ao PAA e a mobilização 
na Câmara e no Senado federais 
para aprovação do PL 735.  Como 
figuras públicas, os artistas parcei-
ros contribuíram para ampliar o 
alcance das mensagens, atingindo 

pessoas que se encontravam “fora 
da bolha” de seguidores das mídias 
sociais da ANA.

No decorrer do ano, foi pos-
sível observar como formas e fer-
ramentas de comunicação foram 
sendo incorporadas e, rapidamen-
te, novas surgiam, como a realiza-
ção de lives em uma proporção 
que gerou “concorrência” pela 
mesma audiência e a necessidade 
de assimilar completamente os 
programas de transmissão ao vivo; 
a adoção de plataformas para re-
alização de reuniões virtuais; a 
produção de vídeos utilizando 
imagens de arquivo ou gravações 
com celular; a ampliação do uso 
de cards e a adoção de cards em 
sequência ou carrossel; e, por últi-
mo, os vídeos curtíssimos, os reels.

Os ânimos da população tam-
bém puderam ser sentidos, em 
uma escala reduzida representada 
pelos seguidores das mídias sociais 
da ANA e dos leitores de veículos 
de comunicação, a partir da reação 
aos conteúdos publicados. Soter-
rados por avalanches de notícias 
negativas, matérias positivas foram 
bem recebidas pelos leitores da Mí-
dia Ninja, a exemplo da série pro-
duzida pela ANA que evidenciou 
iniciativas de fortalecimento da 
agroecologia nos municípios.

 A discussão da 
comunicação como 
direito humano e como 
um dos pilares das 
políticas institucionais 
nunca esteve tão em 
evidência, trazendo o 
tema para o centro do 
debate das organiza-
ções, redes e 
movimentos. 
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Outros aprendizados foram colhi-
dos, entre eles a necessidade de ga-
rantir recursos para a manutenção de 
uma equipe de comunicação que dê 
seguimento ao trabalho já iniciado. Foi 
percebido que as organizações que já 
tinham comunicadoras/es ou que as/
os contrataram ao longo do ano conse-
guiram enfrentar melhor o “isolamento 
institucional” resultante da interrupção 
dos trabalhos presenciais de campo. Ao 
mesmo tempo, foi nítida a sobrecarga 
de trabalho de todas/os as/os profissio-
nais da área. A discussão da comunica-

 A discussão da 
comunicação como 
direito humano e como 
um dos pilares das 
políticas institucionais 
nunca esteve tão em 
evidência, trazendo o 
tema para o centro do 
debate das organiza-
ções, redes e 
movimentos. 

ção como direito humano e como um 
dos pilares das políticas institucionais 
nunca esteve tão em evidência, trazen-
do o tema para o centro do debate das 
organizações, redes e movimentos. Esse 
é um desafio que precisa ser enfrentado.

Viramos o calendário e 2021 se apresen-
ta como uma estrada íngreme. Seguimos 
provocadas/os a enraizar cada vez mais o di-
álogo com a sociedade, entendendo que a 
comunicação é o território simbólico em que 
cultivamos a agroecologia e que a estrada de 
disputas de narrativas não será trilhada indi-
vidualmente. Afinal, na comunicação, aqui-
lombar-se também é necessário. Sigamos!
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