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Apresentação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório apresenta, de forma consolidada, as atividades da AS-PTA no primeiro e 

segundo semestres de 2009. 

 

Relatórios parciais de atividades e os documentos específicos referidos neste relatório 

encontram-se à disposição dos interessados. 
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I. Contexto sociopolítico e institucional 

 

- Do ponto de vista sócio-político, a evolução do ano de 2009 reitera o predomínio das 

iniciativas convergentes com os interesses do agronegócio nas políticas governamentais. 

As orientações das políticas públicas nas áreas tecnológica, energética, fundiária, da gestão 

da biodiversidade e do comércio exterior são reveladoras da manutenção da sólida 

hegemonia do complexo agroindustrial e financeiro nas dimensões política, econômica e 

ideológica. Como exemplos: aceleram-se no período as liberações de sementes 

transgênicas, sobretudo o milho e arroz, enquanto o Brasil foi alçado à condição de 

primeiro consumidor mundial de agrotóxicos. No período, o País posicionou-se ainda 

como primeiro exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, álcool, tabaco, 

produtos do complexo soja e carne de frango, produzindo o agronegócio 70% do saldo da 

balança comercial brasileira. Restaurou-se, assim, o modelo agroexportador, com base no 

agronegócio, como o centro dos equilíbrios macroeconômicos. A esse processo, associou-

se a concentração fundiária, com o avanço das grandes empresas agrícolas sobre os 

territórios de populações tradicionais e da agricultura familiar. 

 

- A contracorrente dessa evolução, a agricultura familiar, embora desconsiderada nas 

opções das políticas macroeconômicas, foi capaz de manter seus mecanismos próprios de 

resistência. Assumindo relações variadas de adaptação e de resistência ao modelo 

dominante de desenvolvimento rural, ela continua vigente como setor econômico de peso 

na produção alimentar e de matérias primas. Representando 84% do total dos 

estabelecimentos agrícolas, o setor familiar da agricultura responde por 38% do valor da 

produção agropecuária nacional, gera 74% dos postos de trabalho e aporta aos mercados 

87% da produção de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 

dentre outros bens. 

 

- Estreitou-se, no período, a capacidade de influência política das organizações da 

sociedade civil nos espaços de governança, ao mesmo tempo em que continuou se 

reduzindo a margem de acesso delas aos recursos públicos destinados ao financiamento do 

desenvolvimento rural. Assistiu-se ainda em 2009 ao progressivo esvaziamento e à 

instabilidade política dos “nichos” governamentais mais sensíveis a um projeto de 

desenvolvimento rural fundado no fortalecimento da Agricultura Familiar e na 

agroecologia, localizados, em particular, no Programa de Compras Diretas/Conab e no 

MDA. 

 

- No “campo agroecológico”, a Articulação Nacional de Agroecologia tem também sido 

atingida pelos impactos limitadores resultantes da conjuntura de crise e incertezas que se 

estende ao conjunto das ONGs e movimentos sociais no Brasil. A AS-PTA tem se 

empenhado em apoiar as instâncias (Núcleo executivo, grupos de trabalho temáticos) e as 

atividades que dinamizam e mantêm a coesão e o “espírito de corpo” da rede em plano 

nacional. Cabe destaque ao aprofundamento do debate sobre a crise planetária e 

multiforme do modelo de desenvolvimento empreendido pela Coordenação nacional da 

ANA, com irradiação ao conjunto da rede nacional. Derivou desse debate o 

reconhecimento pela ANA da necessidade de tecer sólidas parcerias orgânicas com outras 

redes sociais de amplitude nacional (Economia Solidária, Justiça Ambiental, Saúde 

Coletiva, etc.), visando ao mútuo fortalecimento para disputar com o agronegócio, junto à 

sociedade, a leitura da crise e o debate sobre as alternativas propostas pelo campo 
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agroecológico. Com esse objetivo, a ANA se propôs a organizar, em 2010, um evento 

nacional de “diálogo e convergências” com outras redes sociais. 

 

- Na dimensão institucional, a AS-PTA empreendeu um esforço particular no sentido do 

melhor entendimento do difícil contexto sociopolítico e institucional vivenciando pela 

entidade e pelas organizações da sociedade civil. De um lado, com o concurso de um 

amplo espectro de colaboradores (lideranças dos movimentos sociais, pesquisadores e 

professores universitários), foi dado início à edição de um número especial da revista 

Agriculturas destinado a subsidiar a reflexão sobre as grandes questões que atravessam o 

debate atual sobre o presente e as perspectivas futuras da Agricultura Familiar no Brasil. 

De outro lado, no quadro do “Consórcio EED”, a entidade iniciou no mês de maio a 

mobilização do conjunto de suas equipes para a reflexão sobre o contexto e a configuração 

da crise atual das organizações sociais e sobre os caminhos a abrir para assegurar a 

vigência institucional e política da entidade no futuro. 

 

II. Programas de Desenvolvimento Local 

 

II.1. Programa de Desenvolvimento Local do Agreste da Paraíba 

 

O ano de 2009 continuou marcado pelos esforços do Pólo Sindical e das Organizações da 

Agricultura Familiar da Borborema e da AS-PTA visando à intensificação dos processos 

de transição agroecológica e de construção e defesa de um projeto de desenvolvimento 

sustentável para a região da Borborema, assim como para consolidação da ASA-PB e da 

ASA-Brasil nos planos metodológico, político e organizativo. 

 

O fortalecimento regional das capacidades político-organizativas e de gestão das dinâmicas 

de inovação se traduziu em avanços importantes na mobilização e na alocação de recursos 

materiais necessários aos processos de inovação com destaque para: a ampliação dos 

fundos rotativos de tela e animais; a ampliação e diversificação de recursos para 

implementação de infraestruturas hídricas para consumo humano e para a produção de 

alimentos, notadamente para o início da implementação em maior escala do Programa 

Uma Terra e Duas Águas em parceria entre ASA Brasil/MDS/MDA; e a ampliação do 

número de máquinas motoensiladeiras para beneficiamento e armazenamento de forragem 

para o rebanho com recursos do Pronaf-infraestrutura, produto da conquista do Pólo da 

Borborema na orientação das políticas de desenvolvimento para o Território da 

Borborema.  

 

Associada às atividades de formação, a mobilização de recursos materiais cumpriu função 

decisiva para a intensificação da transição agroecológica de um conjunto mais amplo de 

propriedades. Vale destacar a forte expansão e diversificação de inovações relacionadas à 

reestruturação produtiva dos subsistemas do “arredor de casa”. Convergiram nessa direção 

a manutenção do ritmo acelerado de implementação das cisternas de placas para consumo 

humano (P1MC); a expansão das infraestruturas hídricas para a produção de alimentos 

proporcionada pelo Programa Uma Terra de Duas Águas (P1+2); o cercamento de áreas 

viabilizado pelos fundos rotativos de tela, propiciando condições para o reordenamento dos 

espaços produtivos; a diversificação produtiva estimulada pelo fundo rotativo de cabras e 

ovelhas, pela produção de hortaliças e medicinais nos canteiros econômicos, e 

diversificação do pomar. Estas inovações vêm abrindo caminho para a revitalização dos 
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espaços peridomésticos, ampliando a segurança hídrica e incrementando a produtividade 

dos subsistemas do “arredor de casa”. A forte mobilização de mulheres agricultoras na 

implementação das ações citadas criou condições favoráveis para a intensificação do 

processo de reflexão no Pólo sobre as relações sociais de gênero na agricultura familiar. 

  

No curso de 2009, progressos importantes também foram alcançados no fortalecimento da 

constituição de estoques estratégicos nas propriedades e comunidades, conferindo maior 

estabilidade e resiliência às unidades familiares de produção:  

 

- os estoques de sementes familiares e comunitários se mantiveram ativos e abastecidos por 

meio da rede de 82 Bancos de Sementes Comunitários, promovendo a conservação das 

variedades locais e beneficiando, no período, mais de 1100 famílias com a distribuição de 

cerca de 10 mil quilos de sementes de 19 variedades;  

 

- o abastecimento de água para consumo humano e para produção de alimentos foi 

fortalecido pela construção de mais 692 cisternas de placas, perfazendo um total de 5.223 

cisternas construídas, 70 cisternas calçadão, 2 tanques de pedra e 3 barragens subterrâneas.  

A articulação das ações do P1+2 e do P1MC permitiu que o processo de formação em 

curso dirigido a analisar as estratégias (familiar e comunitária) de gestão da água para o 

atendimento das demandas diversificadas fosse intensificado e se irradiasse para 24 

comunidades em 8 municípios; 

 

- os estoques de forragem foram ampliados para 1970 toneladas, envolvendo 163 famílias. 

Tal aumento decorreu da ampliação do número de máquinas motoensiladeiras de uso 

itinerante, saltando de 3 para 13 máquinas. A ampliação do número de máquinas permitiu 

ao Pólo descentralizar os processos de confecção das silagens, conferindo mais autonomia 

e agilidade aos processos municipais e comunitários, regularizando dessa forma a oferta de 

alimento para os rebanhos 

 

- o banco de grãos localizado no STR de Massaranduba manteve a regularidade da 

produção e distribuição de multimistura para cerca de 800 pessoas entre crianças, gestantes 

e idosos; 

 

Contribuindo também para a intensificação da conversão agroecológica das unidades 

familiares, foram produzidas e distribuídas 48.250 mudas de 72 espécies, entre plantas 

nativas e exóticas de múltiplo uso, atividade essa apoiada pela rede de viveiros do território 

da Borborema. Foi igualmente ampliada a produção de biofertilizantes, pela constituição 

de 10 novas biofábricas em 7 municípios do Pólo, com distribuição de 4.300 litros do 

produto para uso por 221 famílias.  

 

A contracorrente desses esforços da ASPTA e do Pólo da Borborema, assistimos nos 

últimos anos ao avanço de iniciativas empresariais de estímulo à intensificação produtiva, 

baseada na especialização e na dependência crescente de insumos externos (sementes, 

fertilizantes químicos, lenha, agrotóxicos, mão de obra etc.), como também em relações 

mercantis subordinadas a grandes corporações do agronegócio e a atravessadores. 

Preocupação especial coube ao avanço da fumicultura na região, patrocinada pela Empresa 

Souza Cruz. Frente a esta conjuntura, Polo e ASPTA atuaram para fomentar o debate no 

Território, através do envolvimento da Rede de Construção de Conhecimento 

Agroecológico da Borborema e da realização de estudos de caso com vistas a confrontar 

trajetórias contrastantes de intensificação produtiva nas dimensões econômica, social e 
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ambiental. Em torno a este tema, foi promovido um Seminário em conjunto com o Fórum 

de Desenvolvimento Territorial Sustentável da Borborema, MDA e Ministério da Saúde. O 

evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre agricultores(as), 

lideranças, representantes da Emater, prefeituras, bancos, ministérios e instituições de 

ensino e pesquisa. Apresentados durante o seminário, os estudos comparativos deixaram 

claro que os sistemas fumicultores praticam altos custos de produção, baixa capacidade de 

auto abastecimento das famílias, implicam em elevada carga de trabalho, além das graves 

conseqüências geradas à saúde das famílias envolvidas com o cultivo, reafirmando os 

caminhos que fortalecem a natureza camponesa da agricultura familiar por meio da 

promoção da agroecologia.  

 

Na luta pela efetivação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar 

no Território, o Polo mobilizou, em abril, mais de 500 agricultores e agricultoras da região 

para exigir a retomada das obras do Banco de Sementes Mãe e do Centro de Atividades, 

que integram a proposta conquistada no Fórum de Desenvolvimento Territorial para 

fortalecimento da Rede de Banco de Sementes e para estruturação de um centro de 

formação que dê suporte às ações do Polo na região. Além da significativa visibilidade 

pública alcançada na mídia, a mobilização permitiu a reabertura das negociações com o 

governo do estado e com o MDA para superação dos obstáculos de ordem burocrática e 

política para que as obras do Banco Mãe sejam retomadas. Em maio, o Polo voltou a se 

mobilizar, articulando mais de 600 agricultores e agricultoras na ocupação da sede regional 

do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no município de Esperança para denunciar a 

baixa qualidade dos serviços de aposentadoria rural promovidas naquele escritório. Como 

resultado direto da mobilização, a Gerencia Executiva Estadual do Órgão aprovou um 

conjunto de ajustes no funcionamento do escritório, tais como: o aprimoramento dos 

critérios de avaliação dos documentos comprobatórios para aposentadoria rural; a revisão 

dos processos de aposentadoria represados; e a melhoria do relacionamento dos servidores 

com dirigentes sindicais e com agricultores(as). 

 

Os esforços iniciados em 2008 para o fortalecimento das relações de parceria com as 

instituições de ensino e pesquisa na região resultaram, em 2009, numa crescente interação 

de professores e pesquisadores com as redes regionais de agricultoras e agricultores 

experimentadores. A Rede de Construção do Conhecimento Agroecológico do Território 

da Borborema e a Rede de Educação do Campo vêm se estruturando como espaços 

fecundos, favorecendo articulação sinérgica entre saberes, referenciados na realidade local 

e em dinâmicas sociais de inovação técnica e sócio-organizativa orientada pelo enfoque 

agroecológico. 

 

O ano de 2009 foi também marcado pela ampla visibilidade pública e política dada às 

experiências dos fundos rotativos solidários desenvolvidas no estado da Paraíba. Em abril, 

aproximadamente 200 pessoas de todas as regiões do estado e de outros estados brasileiros 

se reuniram em Campina Grande no Seminário Estadual Fundos Solidários: Gerando 

Riquezas e Saberes. Durante esse evento foi lançado um kit de instrumentos pedagógicos 

composto pelo vídeo-documentário Cordel dos Fundos Solidários: Gerando Riquezas e 

Saberes, uma cartilha de boas práticas de gestão e dois folhetos de literatura de cordel.  

 

O Seminário, promovido em parceria com a Fundação Heifer, ganhou maior relevo político 

por acolher a reunião do Comitê Gestor Ampliado do Programa de Apoio a Projetos 

Produtivos Solidários. O Comitê é composto por representantes do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Ministério do Trabalho e Emprego 
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(MTE), por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária (FBES), Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA Brasil), Fórum 

Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), Mutirão para Superação da 

Miséria e da Fome, da CNBB, Caritas Brasileira, Pastoral da Criança, Camp e o Instituto 

Marista de Solidariedade.  

 

Em diversas oportunidades, o vídeo produzido para o Seminário foi utilizado nas 

negociações do marco legal sobre os Fundos Rotativos Solidários. Vale destacar a 

utilização durante o Seminário Fundos Rotativos Solidários: a questão do fomento aos 

FRS com recursos públicos, promovido pela Escola da Advocacia-Geral da União (AGU), 

em outubro de 2009. Esse evento foi motivado pelo parecer jurídico produzido pela ASA 

Brasil e que aponta caminhos para fomentar fundos solidários através do aporte de recursos 

públicos. 

 

Fizeram-se representar nesse seminário a Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal 

de Contas da União (TCU), e os demais membros do Comitê Gestor Ampliado do 

Programa de Apoio a Projetos Produtivos Solidários. Como conclusão do evento, a AGU 

afirma que “os FRS são uma prática perfeitamente compatível com os princípios e 

objetivos da Constituição brasileira”. Essas orientações foram uma grande conquista, pois 

abrem perspectivas novas para que se viabilizem políticas públicas voltadas para o 

fortalecimento dos FRS.  

 

A ampla divulgação do instrumento pedagógico produzido superou as expectativas. Ele foi 

largamente utilizado pelos Sindicatos que compõem o Pólo da Borborema, pelas entidades 

que compõem a ASA-PB e a ASA-Brasil. Foi distribuído ainda para todos os parceiros do 

BNB que tiveram projetos aprovados para animação de Fundos Solidários, tendo sido 

adotado também como um instrumento da Rede de Economia Solidária. 

 

Articulação em Redes 

 

O Polo e a ASPTA se mantiveram atuantes junto às redes estaduais e regionais, buscando 

irradiar seus efeitos em esferas sociais e geográficas mais amplas. 

 

 Ação Sindical 

 

Desde 2001, o Polo da Borborema vem estimulando transformações profundas nas práticas 

de ação das direções sindicais dos 15 municípios em que atua. Permanece, no entanto, o 

desafio de fazer irradiar seus acúmulos para o movimento sindical nos níveis do estado e 

da região. Com vistas a sensibilizar o sindicalismo do estado, o Pólo da Borborema e a 

Articulação do Semiárido Paraibano realizaram um “Seminário Estadual sobre Ação 

Sindical, Agricultura Familiar e Agroecologia”. O evento contou com a participação de 

cerca de 60 dirigentes de 27 municípios do estado. O debate promovido foi fomentado 

através da realização de visitas de intercâmbio às experiências de ação sindical em quatro 

municípios do Pólo, permitindo ao conjunto das lideranças participantes refletirem sobre 

suas próprias práticas a partir do contato com as experiências inovadoras concretas em 

desenvolvimento na região.  
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 ASA Paraíba 

 

Em sintonia com as estratégias desenvolvidas no território frente ao avanço da fumicultura, 

realizou-se o V Encontro Paraibano de Agroecologia (V EPA). O Encontro teve como 

objetivo central colocar em evidência os modelos de desenvolvimento em disputa no meio 

rural e projetar o papel da agroecologia no fortalecimento da sustentabilidade econômica e 

sócio-ambiental da agricultura familiar de base camponesa. Como parte do processo 

preparatório, a ASA-PB se mobilizou para a realização de estudos de caso comparativos de 

diferentes trajetórias de intensificação produtiva, procurando evidenciar, em distintas 

dimensões, os contrastes entre as trajetórias de transição agroecológica e do agronegócio 

conduzidas pela agricultura familiar em cada microrregião do estado. 

 

A partir da reflexão sobre diferentes trajetórias de transformação da agricultura familiar na 

Paraíba, os mais de 250 participantes do evento puderam aprofundar a discussão sobre os 

projetos de desenvolvimento em disputa no estado. O V EPA cumpriu também o papel de 

evento preparatório ao VII Encontro Nacional da Articulação no Semiárido (EnconASA), 

que ocorrerá em Juazeiro, Bahia, em março de 2010. 

 

 Rede Sementes 

 

As iniciativas empreendidas pelo Pólo da Borborema e pela ASPTA visando à conservação 

do patrimônio genético local se irradiaram para ao conjunto da ASA Paraíba. Em 2009, à 

semelhança do ocorrido na região do Pólo em 2008, o Coletivo de Educação do Cariri 

desencadeou um intenso processo de formação nas comunidades da região, valorizando o 

material pedagógico e a metodologia propostos na região do Pólo. Esse processo culminou 

com a realização da V Festa Regional da Semente da Paixão do Cariri, ampliando dessa 

forma o número de comunidades mobilizadas para a defesa das sementes crioulas. O 

mesmo enfoque de formação foi também socializado pela ASA Paraíba na preparação da V 

Festa Estadual da Semente da Paixão. As dificuldades financeiras para viabilização do 

evento, no entanto, determinaram o adiamento da V Festa para 2010. 

 

Os esforços promovidos, desde 2008, pela Rede Sementes da ASA Paraíba visando a 

mobilizar e articular as experiências de manejo e conservação de sementes no conjunto da 

região semiárida culminaram com a realização do I Encontro de Sementes do Semiárido, 

em fevereiro de 2009. O evento, que contou com a participação de mais de 100 

representantes de organizações portadoras de experiências no tema em todo semiárido 

brasileiro, constituiu momento rico pela troca de experiências assim como pelo 

aprofundamento do debate sobre as ameaças à conservação do patrimônio genético das 

populações tradicionais. Ao mesmo tempo, desencadeou sucessivos eventos em 

praticamente todos os estados nordestinos, redinamizando as experiências locais, redes 

regionais e estaduais e contribuindo para o processo de constituição de uma Rede de 

Sementes do Semiárido.  

 

 ASA Brasil 

 

A AS-PTA manteve, no período, participação ativa na coordenação executiva da ASA 

Brasil, em particular através da coordenação do P1+2. A partir desse ano, o programa 

ampliou sua cobertura geográfica, incorporando os estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte, além de se expandir para novos territórios na Bahia, Ceará, Pernambuco e Minas 
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Gerais. Foram constituídas, assim, mais 12 Unidades Gestoras Territoriais (UGT), num 

total de 25 UGTs.  

 

II.2. Programa de Desenvolvimento Local do Centro-sul do Paraná e 

Planalto Norte de Santa Catarina (“Programa do Contestado”) 

 

Desde o início do Plano Trienal vigente, o Programa local da ASPTA tem exercitado 

progressivamente estratégias de ação estruturadas em dois níveis (ver relatório institucional 

2008): 

 

 Num primeiro nível, as atividades são focadas prioritariamente em 4 áreas de 

concentração, nas quais a equipe técnica apoia diretamente os grupos comunitários 

de famílias agricultoras para a intensificação da conversão agroecológica de suas 

propriedades. Nesse nível, estão envolvidas, de forma continuada, em atividades de 

formação e experimentação agroecológica cerca de 600 famílias, perfazendo um 

total aproximado de 2.400 pessoas; 

 

 Num segundo nível de atuação, teve continuidade a dinâmica da rede regional de 

promoção da agroecologia, centrada em organizações formais e informais de 

agricultores e agricultoras de base comunitária em 17 municípios localizados no 

centro-sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. Através da ação dessa rede 

os grupos comunitários, com o apoio da AS-PTA, conduzem experiências nas áreas 

dos manejos da agrobiodiversidade, dos solos, e das florestas, mas também em 

outros setores, como a criação animal, o processamento de produtos alimentares e a 

comercialização. Além de atividades na área técnico-econômica, a rede regional 

funciona igualmente como um espaço de reflexão, debate e ação coletiva em torno 

às questões políticas que potencializam ou limitam o desenvolvimento da 

Agricultura Familiar ecológica, como é o caso presente da ameaça de contaminação 

das sementes locais pelos transgênicos. No ano de 2009, essas ações em rede 

envolveram, nos distintos eventos, em torno de 7.500 agricultores e agricultoras, 

jovens e adultos. 

 

Num contexto marcado, de um lado, por restrições orçamentárias e pela permanência de 

uma reduzida equipe técnica e, de outro lado, por uma persistente retração das 

organizações regionais da Agricultura Familiar em relação à problemática do 

desenvolvimento, a nova configuração do trabalho em dois níveis têm permitido: 

 

- manter a prioridade institucional de promover a intensificação agroecológica no 

nível das propriedades familiares, e 

- atender à crescente expectativa dos grupos comunitários de envolvimento em 

processos locais de inovação agroecológica. 

 

Simultaneamente à inserção junto às comunidades e organizações locais, a evolução das 

atividades do Programa no período evidencia também avanços na produção de referências 

generalizáveis a experiências de desenvolvimento local situadas em outros contextos sócio-

ambientais. 

 

 Um primeiro ponto de acumulação se refere ao enfoque integrador que orienta as 

intervenções da ASPTA no plano técnico. Ao invés de trabalhar as diferentes 
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propostas tecnológicas e as práticas agrícolas separadamente, as intervenções da 

entidade têm se orientado no sentido de referenciá-las não apenas a suas funções 

instrumentais específicas, mas às articulações que distintos componentes técnicos e 

ambientais de uma unidade produtiva estabelecem entre si. Esse enfoque, ao 

mesmo tempo em que se coaduna com a lógica integradora das estratégias 

produtivas dos agricultores, permite gerar efeitos positivos em cadeia tanto na 

dimensão técnica como econômica. Com esse ponto de vista, os temas 

mobilizadores do programa de formação conduzido junto às comunidades são 

tratados de forma articulada. Isso permite que os conhecimentos teóricos 

associados às práticas de conservação dos solos, da preservação e uso da 

agrobiodiversidade e do manejo florestal possam ser melhor apropriados pelas 

famílias em suas estratégias individuais e coletivas de intensificação agroecológica 

dos sistemas produtivos. Solos, sementes e florestas são enfocados como 

componentes articulados e complementares das estratégias técnicas e econômicas 

das famílias. 

 

 Um segundo campo de acumulação está relacionado à abordagem conceitual e 

metodológica para avaliar as diferenciadas estratégias econômicas da Agricultura 

Familiar e orientar tecnicamente a transição agroecológica. Esse tipo de reflexão 

torna-se particularmente relevante no atual cenário de avanço do agronegócio na 

região. Face a políticas públicas que não oferecem alternativas ao desenvolvimento 

autônomo para a Agricultura Familiar, as empresas do setor de insumos e da 

transformação industrial se prevalecem dos instrumentos de política vigentes e de 

suas interfaces com o sistema financeiro para atrair a Agricultura Familiar a formas 

de integração subordinadas a suas estratégias técnicas e de acumulação de capital. 

A análise comparativa entre estratégias técnicas e econômicas das famílias 

agroecologistas e as adotadas em sistemas produtivos convencionais tem permitido 

dar materialidade aos debates sobre modelos de desenvolvimento, ao sistematizar 

na realidade imediata as evidências de superioridade da agroecologia como via para 

a sustentabilidade socioambiental e econômica da Agricultura Familiar. 

 

 Um terceiro campo de acumulação e de aprendizado diz respeito à articulação entre 

a dimensão técnico-econômica da transição agroecológica no nível das 

propriedades e seus condicionantes no plano do confronto político entre atores 

sociais em torno a distintas estratégias para o desenvolvimento rural. A expressão 

combinada do enfoque agroecológico como prática de manejo técnico e como 

movimento sócio-político tem ganhado na região crescente relevância face às 

ameaças ao uso e à conservação da biodiversidade local pelos agricultores 

derivadas da liberação das sementes transgênicas, notadamente o milho, e sua 

rápida disseminação em escala regional. O exercício da resistência e da vigilância 

ativas em torno a tal ameaça no nível das comunidades têm permitido não só 

reiterar o papel central das sementes locais na promoção da agroecologia, como 

também ativar e dar concretude ao debate sobre modelos de desenvolvimento. 

 

Num contexto marcado por evoluções bastante positivas como essas, fatores externos de 

ordem distinta, têm colocado barreiras e novos desafios ao desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar na região do Contestado: 

 

 Um primeiro fator negativo, de ordem estrutural, é o forte avanço do agronegócio 

na região centro-sul do Paraná e no Planalto Norte de Santa Catarina. Esse avanço 
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tem se traduzido na crescente subordinação da Agricultura Familiar da região às 

cadeias agroindustriais do fumo, aves, suinocultura, soja e celulose (pinus e 

eucalipto). A subordinação se manifesta, à montante, pela alta dependência de 

insumos e equipamentos industriais; à jusante, através de contratos de integração a 

mercados especializados. Essas duas formas de dependência têm conduzido à 

fragilização econômica das famílias agricultoras, fato esse que se reflete, por 

exemplo, em crescentes índices de endividamento e inadimplência, na drástica 

redução das rendas familiares e, muito frequentemente, no abandono da atividade 

agrícola. Frente aos elevados custos de produção e às oscilações dos preços de 

venda dos produtos, os agricultores são induzidos à expansão física dos cultivos 

para manter níveis similares de renda. Com isso, tendem à especialização produtiva 

e a sacrificar crescentemente os remanescentes florestais. Ao desorganizar e 

fragilizar economicamente a Agricultura Familiar pela via da especialização 

produtiva, essa tendência, acentuada pelas políticas públicas vigentes, tem retirado 

dos agricultores familiares da região os principais componentes de sua reprodução 

econômica, que são o uso regenerativo dos recursos da biodiversidade (solos, 

sementes e florestas) e a diversidade produtiva para autoconsumo e venda. 

 

 Esse panorama de fragilização se agravou nos últimos anos, como já assinalado, 

com a liberação da produção e comercialização de sementes transgênicas, 

sobretudo o milho. As ameaças de contaminação e a erosão genética daí 

decorrentes poderão ter efeitos desorganizadores irreparáveis sobre as estratégias 

técnicas e as economias da Agricultura Familiar, em relação às quais a diversidade 

de sementes crioulas – particularmente de milho – tem um peso vital. 

 

 Em terceiro lugar, manifestando-se desde 2004, tem se verificado um progressivo 

descolamento entre as dinâmicas sociais que ocorrem no nível dos grupos 

comunitários e as organizações formais estruturadas no nível regional. Enquanto as 

famílias agricultoras, reunidas nesses grupos comunitários, avançaram em sua 

coesão e deram continuidade às atividades de experimentação e inovação 

agroecológica, as organizações atuantes na escala regional passaram em grande 

maioria a definir e implementar agendas e prioridades não construídas a partir das 

questões concretas que mobilizam socialmente os grupos locais. Essa conjuntura do 

movimento social regional, que se expressa no enfraquecimento da legitimidade 

social de lideranças regionais constituídas, implica certo isolamento dos grupos de 

base, comprometendo sua capacidade de expressão coletiva. Ao mesmo tempo, 

essa relação tem se traduzido numa maior coesão dos grupos comunitários e 

ensejado a emergência de novas lideranças, inclusive muitas mulheres agricultoras, 

que passam a assumir progressivamente papel de referência e de “cimento” intra e 

inter-comunitário na implementação de dinâmicas de promoção da agroecologia. 

Esse contexto de fragilização dos vínculos sócio-políticos no nível regional reiterou 

para a ASPTA a necessidade de manter e de intensificar a prioridade do trabalho no 

nível comunitário, apoiando o fortalecimento dos grupos formais e informais de 

base tanto na dimensão técnico-econômica como sócio-política, estimulando 

simultaneamente a emergência de novas lideranças e de novas formas de 

organização e de representação social das famílias agricultoras. 

 

 Finalmente, a ação combinada dos processos de degradação e de desequilíbrio dos 

recursos do meio natural tem configurado, sobretudo nos últimos 5 anos, um novo e 

grande desafio, que se expressa em mudanças climáticas cada vez mais evidentes 
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na região. Essas mudanças se manifestam em níveis crescentes através de impactos 

desagregadores sobre as condições de produção e sobre as economias familiares, 

emergindo como tema relevante na agenda regional. A má distribuição das chuvas, 

alternando períodos de excesso de precipitações e períodos prolongados de 

estiagem é cada vez mais freqüente numa região tradicionalmente marcada pela 

regularidade da distribuição das chuvas durante o ano. A redução do volume anual 

das chuvas, com a tendência de a região se tornar mais seca, sinaliza a ocorrência 

das mudanças climáticas que se manifestam ainda em variações atípicas de 

temperatura: o frio intenso em dias de verão, provocando o abortamento de flores 

dos cultivos, enquanto que os veranicos durante o inverno levam ao florescimento 

precoce das fruteiras, cujas flores são queimadas por geadas tardias. Face a essa 

evolução, práticas de abastecimento de água impensáveis há apenas alguns anos, 

passam a fazer parte da cena: agricultores transportando tambores com água em 

tratores e distribuição de água às famílias através de caminhões pipa. Vai se 

tornando comum também o abastecimento comunitário através de poços artesianos 

perfurados pelo poder público, onde antes o abastecimento se fazia a partir de 

poços superficiais e nascentes. 

 

As prioridades do Programa Local da ASPTA estiveram orientadas para o apoio e 

acompanhamento das organizações e grupos comunitários integrados às dinâmicas de 

inovação agroecológica, com destaque para as famílias e grupos localizados nas 4 áreas de 

concentração do trabalho. No plano técnico-econômico, a agenda contemplou a 

continuidade das atividades de formação em torno aos temas mobilizadores das redes de 

experimentação da região: o manejo da agrobiodiversidade, o manejo ecológico dos solos e 

o manejo florestal, enfocados de forma integrada, como já assinalado. Do ponto de vista 

sócio-político, o tema dos direitos dos agricultores aos recursos da biodiversidade, 

principalmente sementes e florestas, marcaram a centralidade das ações. 

 

1. Manejo da agrobiodiversidade: sementes 

 

A importância estratégica das sementes crioulas para a estabilidade técnica e econômica 

dos sistemas produtivos familiares permanece alimentando o progressivo fortalecimento na 

região de uma ativa rede voltada para o resgate, troca de conhecimentos, conservação, uso 

e comercialização de uma grande diversidade de variedades de sementes de diferentes 

espécies. 

 

No período, cerca de 600 famílias estiveram ativas no resgate de mais de 60 variedades de 

diversas espécies de sementes, avaliadas através de 20 ensaios comunitários, recolocando-

as nos circuitos da produção, do melhoramento e da comercialização local. 250 mulheres 

agricultoras tiveram nesse particular papel importante, ao se integrarem às atividades 

regionais voltadas para o resgate, conservação e multiplicação de diversas espécies de 

sementes crioulas, principalmente de hortaliças e plantas medicinais, intensificando as 

atividades relacionadas à segurança alimentar das famílias nos espaços peridomésticos. Em 

conjunto, aproximadamente 200 toneladas de sementes de várias espécies foram 

multiplicadas no período por cerca de 1.500 famílias em 620 campos comunitários, seja 

para uso próprio, seja para troca nas comunidades e venda nos mercados locais.  

 

Simultaneamente ao acompanhamento e assessoria técnica aos grupos de base, o Programa 

alcançou manter e, mesmo, intensificar a articulação entre eles através do Coletivo regional 

de agrobiodiversidade, que realizou em 2009 novo Seminário de avaliação e planejamento, 



 14 

com a participação de 100 agricultores e agricultoras representantes do conjunto dos 

grupos de base assessorados.  

 

A realização da uma feira regional e das feiras municipais de sementes e produtos da 

biodiversidade tem sido um dos principais veículos de irradiação pública e de ampliação da 

abrangência social da ação dos grupos locais em defesa da biodiversidade. Reunindo, em 

conjunto, cerca de 4.500 pessoas (90% de agricultores e agricultoras), tiveram lugar, no 

período, 7 feiras sob o tema “Sementes crioulas: cuidar, multiplicar e partilhar”. 

Organizadas pelos grupos e organizações locais nos municípios de S. João do Triunfo, 

Irineópolis, Palmeira, Rio Azul, União da Vitória, Cruz Machado e São Mateus do Sul, as 

feiras se consolidaram regionalmente como um espaço com múltiplas funções: informação, 

formação, troca e comercialização de sementes, debate político e afirmação da proposta 

agroecológica e do manejo da diversidade produtiva pela Agricultura Familiar.  

 

A dimensão política da defesa da biodiversidade e da contraposição ao modelo de 

desenvolvimento do agronegócio inscreveu-se como tema permanente do programa de 

formação. A questão dos direitos dos agricultores ao uso dos recursos da biodiversidade 

entrou, em 2009, em uma etapa nova e decisiva, face ao risco de contaminação do 

patrimônio genético de mais de 140 variedades crioulas de milho na região. A 

implementação de estratégias de monitoramento da contaminação das variedades locais por 

transgênicos e o estabelecimento de sistemas de proteção do milho crioulo passaram a 

integrar generalizadamente a agenda de discussões dos grupos comunitários. O tema do 

“direito dos agricultores à não contaminação por transgênicos” evoluiu conceitualmente e 

ganhou novos contornos práticos. Por um lado, foi produzida a Cartilha da Biodiversidade 

com o tema: “Resgatar, multiplicar e partilhar sementes crioulas, na qual se discute o papel 

central das sementes crioulas para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, 

em oposição às estratégias do agronegócio. 2.000 exemplares da publicação foram 

distribuídos para subsidiar a formação nos grupos de base. Por outro lado, em articulação 

com a campanha “Por um Brasil Livre de Transgênicos”, movimentos sociais e 

associações comunitárias intensificaram a aplicação de testes-piloto com um kit para 

análise da contaminação. Em torno de 200 testes de transgenia pelo método da fitinha 

foram realizados nas feiras de sementes, nos dias de campo, nas reuniões com os grupos 

comunitários, nas Casas Familiares Rurais e também sob demandas de famílias. Nenhum 

resultado positivo foi constatado, mas os debates feitos durante a realização dos testes 

evidenciaram a grande preocupação dos agricultores com os riscos de contaminação para a 

próxima safra 2009-10. Por ocasião das feiras da biodiversidade todas as sementes 

expostas foram testadas e, por estarem isentas de contaminação, cada família produtora 

firmou solenemente o compromisso como “guardiã da biodiversidade”, expressando a 

determinação de preservar e defender as sementes crioulas como patrimônio técnico-

econômico e cultural. Desde 2008, 15 kits para análise da contaminação por transgênicos 

foram distribuídos na região para grupos de “biovigilantes”, atualmente constituídos por 

300 famílias em 8 municípios. Esses grupos assumiram a constante avaliação da eventual 

contaminação dos estoques dos agricultores e a identificação de cultivos transgênicos fora 

dos padrões de segregação estabelecidos em lei. 

 

O conjunto das iniciativas implementadas na região em torno ao tema da 

agrobiodiversidade – tanto pela amplitude como pelos resultados alcançados – tem 

constituído referência metodológica e política para programas similares em outras regiões 

do país. Em 2009, o enfoque do trabalho foi apresentado por ocasião do Seminário 

Nacional sobre Proteção da Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores (agosto, em 
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Curitiba), subsidiando posteriormente debates no Consea e na CTNBio e também 

inspirando iniciativas similares em outros estados do País. 

 

2. Manejo ecológico de solos 

 

As atividades de formação e experimentação combinadas do manejo dos solos e da 

agrobiodiversidade local permitiram a rápida expansão do manejo ecológico de solos, 

notadamente através do uso do pó de basalto associado ao cultivo e incorporação aos solos 

de adubos verdes de inverno e verão. Para viabilizar o acesso dos grupos comunitários ao 

basalto em forma de pó, foi desenvolvido um protótipo de moinho de rocha em parceria da 

ASPTA com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de União da Vitória-Paraná. Esse 

protótipo revelou-se eficiente para o uso em escala comunitária para o processamento de 

uma matéria prima amplamente disponível na região. A rápida irradiação do uso 

combinado do pó de basalto com adubos verdes se deveu, sobretudo, aos baixos custos e à 

boa resposta do insumo ao uso das sementes crioulas, fortalecendo simultaneamente a 

capacidade produtiva e a autonomia econômica das famílias agricultoras. Além do papel de 

ativador biológico para a fertilização dos solos, o uso do pó de basalto tem se traduzido em 

forte estimulador de práticas agrícolas sustentáveis, ao propiciar efeitos em cadeia com o 

uso da adubação verde e das sementes localmente produzidas.  

 

Em 2009, foram implantados 80 novos experimentos comunitários, que estimularam 320 

novas famílias a incorporarem a combinação pó de basalto – adubação verde e sementes 

crioulas a seus cultivos. O efeito demonstrativo positivo dessas práticas em termos técnicos 

e econômicos repercutiu no persistente aumento da demanda regional pela matéria prima 

nos últimos 3 anos, em grande parte inatendida pela insuficiência das infraestruturas de 

moagem. Essa prática de manejo ecológico desenvolvido pela ASPTA junto a grupos 

comunitários é reveladora da forte capacidade de mecanismos sociais espontâneos auto-

reproduzirem propostas sustentáveis de manejo ecológico, desde que elas sejam 

reconhecidas como valiosas e adaptadas às condições de incorporação pelas famílias. 

 

Também no âmbito das iniciativas no campo do manejo dos solos, foi iniciado e concluído 

no período uma atividade de pesquisa-formação nas áreas de bioindicadores de qualidade 

de solos. Essas atividades se apoiaram no aporte convergente de conhecimentos científicos 

estruturados e de conhecimentos locais acumulados pelos agricultores, tendo sido em sua 

primeira etapa conduzidas em parceria com a Universidade Estadual de Londrina e a 

Embrapa Agrobiologia. Elas envolveram processos de pesquisa local e capacitação de 

formadores sobre uso da fauna do solo e do perfil cultural como indicadores de qualidade 

dos solos em processos de transição agroecológica. Os resultados alcançados obtiveram 

reconhecimento tanto em meio às comunidades da região como no mundo acadêmico.  

 

3. Manejo florestal 

 

As atividades voltadas para o manejo florestal tiveram um significativo avanço nos últimos 

4 anos, ao se articularem mais estreitamente às atividades dos dois outros componentes do 

programa de formação conduzido pela ASPTA: o manejo dos solos e da biodiversidade. A 

experiência da vinculação funcional das atividades mostrou efetivamente que as famílias 

que alcançam uma melhor gestão desses recursos, garantindo maiores produtividades, 

custos de produção mais baixos e maior autonomia, ao mesmo tempo passam a incorporar 

de forma mais integrada o componente florestal em suas estratégias técnicas e econômicas. 

Por essa via, o programa de formação pôde, por exemplo, estabelecer um fecundo diálogo 
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com as famílias produtoras de fumo integradas às agroindústrias. Essas famílias constituem 

uma parcela ponderável da agricultura familiar regional. Ao constatar as vantagens 

comparativas do manejo florestal em relação ao cultivo do fumo em termos econômicos, 

ecológicos e da saúde, foram numerosas as que passaram a reduzir o tempo e as áreas 

dedicadas à fumicultura para lidar alternativamente com a valorização econômica de 

produtos florestais, em particular as frutas nativas. As mulheres agricultoras tiveram um 

papel ativo e determinante nessas mudanças. 

 

Nesse mesmo processo, as atividades de formação na área florestal conseguiram galvanizar 

um número crescente de grupos comunitários em torno do tema. De um foco centrado 

quase que exclusivamente no manejo da erva-mate em sistemas florestais, as ações 

passaram a ser fomentadas também por outras estratégias voltadas para o manejo 

regenerativo dos remanescentes florestais nas propriedades. Restrições financeiras e de 

pessoal técnico resultaram na condução das atividades com um ritmo bastante moderado 

relativamente às potencialidades existentes. 

 

A demanda de lenha para consumo (sobretudo para secagem do fumo em estufas), que é 

um forte motivador do desmatamento na região, foi enfocada sobretudo através de 

intercâmbios e mútuo aprendizado com famílias que adotam técnicas de manejo racional 

das áreas florestais de suas propriedades. Além disso, em parceria com a Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf), tem sido estimulada a intensificação da 

produção de mudas de espécies nativas por 13 viveiros geridos por famílias e grupos 

comunitários, com o objetivo da restauração e enriquecimento dos remanescentes 

florestais. Através de um encontro de viveiristas, realizado em 2008, foi ativada uma 

dinâmica em rede de grupos locais de produtores de mudas, visando à troca de 

experiências e à otimização de processos comuns de formação. Em 2009, foram 

implantados 7 novos viveiros, que alcançaram produzir e distribuir cerca de 100.000 

mudas, num total de 250.000 produzidas/distribuídas pelo conjunto dos viveiros. 

 

A ampliação dos temas focais na área florestal foi concebida também de forma a mobilizar 

uma participação mais ativa das mulheres agricultoras. Essa perspectiva foi exercitada com 

a introdução nos processos de experimentação de temas motivadores do interesse das 

mulheres, como o aproveitamento das frutas nativas, tanto para a melhoria do padrão 

alimentar das famílias como para a diversificação das fontes de renda. Desde o início de 

2008, com a realização de encontros de grupos comunitários, visitas de intercâmbio e um 

encontro regional, intensificou-se o envolvimento das mulheres agricultoras no 

aproveitamento das frutas nativas. No início de 2009, cerca de 200 mulheres, reunidas em 

grupos comunitários em 5 municípios, participaram ativamente das diversas etapas do 

manejo das frutas, desde a colheita ao processamento. No primeiro ano de atividades 

experimentais foi coletada e processada para autoconsumo aproximadamente 1 tonelada de 

frutas. Estima-se em 6 toneladas o volume a ser processado no segundo ano, tendo alguns 

grupos já se constituído para a colocação de produtos beneficiados nos mercados locais. 

Com o favorecimento de uma pequena despolpadeira de frutas, que circula entre 

comunidades, a ASPTA tem estimulado a organização de micro unidades de 

processamento geridas por mulheres. A iniciativa tem permitido agregar escala e maior 

eficiência ao trabalho, ao mesmo tempo em que aponta para alternativas de investimento, 

geração e apropriação de renda por grupos comunitários de mulheres agricultoras. 

Destaque-se como exemplo, a produção e venda de polpa de frutas nativas para 3 

sorveterias da região, que passaram a oferecer o produto em seus cardápios. Grupos de 

mulheres se vincularam também ao “Circuito sul de comercialização”, da Rede Ecovida, 
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resultando daí acordos de fornecimento de polpas e doces para projetos da merenda escolar 

e compra direta. 

 

O planejamento e a execução das atividades relacionadas ao manejo florestal no nível 

regional são compartilhadas com um grupo expressivo de aproximadamente 70 

agricultores e agricultoras que, no período, reuniram-se num Seminário regional sobre 

florestas, no qual foram tratados o estado e os usos das florestas na região, bem como 

debatidas as orientações propostas para o novo Código Florestal em tramitação no 

Congresso Nacional. Por ocasião do Seminário, foi lançado o DVD “Nossa vida, nossas 

matas”, que apresenta experiências de uso regenerativo de florestas por famílias da região. 

Foi também dada continuidade no período à parceria no campo da pesquisa e extensão 

agroflorestal com a Floresta Nacional de Três Barras (Flona), unidade operacional do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Em parceria com a Flona, foi realizado o 1º 

Seminário da Flona sobre pesquisas em uso múltiplo sustentável da floresta. Na 

oportunidade, foram apresentadas e discutidas experiências regionais desenvolvidas pelos 

agricultores, bem como os experimentos sobre manejo da erva mate e de espécies 

madeiráveis nativas em curso na Flona com a participação direta de agricultores e 

estudantes de colégios agrícolas de 3 municípios da região. 

 

4. Sistematização e disseminação e experiências 

 

A ASPTA tem entendido a sistematização das experiências inovadoras das famílias 

agricultoras como uma ferramenta essencial para a disseminação da proposta 

agroecológica nas comunidades. Ao mesmo tempo, a sistematização cumpre o papel 

necessário de ponto de apoio demonstrativo no debate sobre orientações de políticas 

públicas que possam estimular o desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar. 

 

Após um período de ajuste metodológico, em 2008, a equipe do Programa local deu 

continuidade ao projeto de monitoramento de 10 propriedades familiares, com foco na 

dimensão econômica dos sistemas produtivos em processo de conversão para a 

agroecologia. Implementado em parceria com o CNPq e a UFPe, o projeto contemplou 

famílias em distintos níveis de avanço na readequação de suas propriedades. Foram 

também estudadas distintas trajetórias de conversão ecológica, considerando tanto famílias 

com ponto de partida em sistemas tradicionais como famílias que transitam de manejos 

convencionais para o manejo agroecológico. A idéia básica foi evidenciar, através do 

enfoque comparativo, a superioridade econômica e ecológica dos sistemas produtivos 

agroecológicos quando comparados a sistemas familiares tradicionais e convencionais. Os 

estudos de caso têm servido igualmente como apoio à reflexão das famílias e das 

comunidades para a identificação de pontos positivos e pontos críticos na organização de 

seus sistemas técnicos e de suas economias. 

 

Cada uma das experiências sistematizadas foi divulgada através de um boletim de 

sistematização. Essa divulgação, no mais das vezes, foi feita pelas próprias famílias, ao 

apresentarem suas experiências em visitas de intercâmbio, dias de campo, encontros 

regionais e feiras de sementes. Além da publicação e distribuição dos boletins, num total 

de 3.500 exemplares, os resultados dos estudos feitos foram divulgados através de uma 

cartilha e em artigo na revista “Agriculturas” (vol.6 n.1, de abril 2009).  
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Ao apresentar resultados parciais do “monitoramento econômico”, o referido artigo coloca 

em evidência que os sistemas produtivos em transição agroecológica têm demonstrado 

rentabilidade superior e maior capacidade de resistência econômica e ecológica que os 

sistemas que utilizam tecnologias convencionais. No caso da produção do milho (safra 

2008/09), os sistemas de base ecológica não apenas demonstraram ser economicamente 

mais rentáveis que os convencionais, como também têm alcançado produções mais 

regulares pelo fato de seus cultivos sofrerem menos com o estresse hídrico provocado 

pelas cada vez mais frequentes e prolongadas flutuações climáticas.  

 

III. Programa de Agricultura Urbana no município do Rio de Janeiro 

 

Ao iniciar o ano 2009, o programa de agricultura urbana se deparava com dois principais 

desafios: 1) Fortalecer a Rede de agricultura urbana do Rio de Janeiro, de modo que as 

organizações locais parceiras, mais e mais, se tornassem protagonistas dos processos de 

incentivo à agricultura nos quintais domésticos e, 2) Incorporar mais ativamente às 

preocupações e às atividades do Programa a problemática da agricultura periurbana na 

região metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

Esses desafios apontam para algumas questões de relevância que o programa de agricultura 

urbana se colocou: em relação à agricultura urbana, a qualificação e ampliação das práticas 

de cultivo dos quintais domiciliares e de espaços coletivos (escolas, igrejas, espaços 

comunitários etc.) e o fortalecimento da cultura de ação em rede para o alcance de bens 

comuns (melhoria da qualidade de vida das populações desfavorecidas; melhoria da 

alimentação e garantia da segurança alimentar e nutricional; resgate e valorização cultural 

relacionados à alimentação, agricultura e ao uso das plantas medicinais). Relacionadas à 

agricultura periurbana, o resgate e valorização da prática da agricultura em regiões de 

conflito com os processos de urbanização; o envolvimento de jovens, filhos de 

agricultores, e o estímulo à transição agroecológica por parte de grupos de agricultores 

familiares e de suas organizações. 

 

Completando dez anos de execução no ano 2009, o Programa de agricultura urbana tem se 

empenhado no fortalecimento da Rede de Agricultura Urbana no Rio de Janeiro e no 

estabelecimento de parcerias com instituições, tais como a Pastoral da Criança, com quem 

as iniciativas locais vinham sendo implementadas, inclusive nacionalmente. A construção 

dessa rede, principalmente localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro, 

expressou a articulação de atores interessados em trazer para o debate a questão da 

agricultura urbana, anteriormente invizibilizada. Num contexto de extrema violência e 

pobreza, é colocado para a Rede de Agricultura Urbana o papel de estimular a prática da 

agricultura nos espaços domésticos como estratégia multifuncional de superação das 

situações de baixa qualidade da alimentação, desmobilização comunitária, baixa 

autoestima e participação, dificuldade de acesso e baixa qualidade do atendimento à saúde 

para as populações de baixa renda. 

 

No que concerne a agricultura familiar periurbana, ao assumir papel de estimuladora da 

articulação de agroecologia no estado, em especial na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, a AS-PTA passou progressivamente a lidar com esse novo foco. No contexto 

periurbano regional, a agricultura familiar se depara com a forte pressão imobiliária sobre 

as áreas rurais remanescentes; alto uso de agroquímicos; abandono da atividade agrícola, 

em especial pelos mais jovens; violência; dificuldades de acesso a mercados frente à 
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concorrência dos produtos vindos de fora. Mas, se, por um lado, a realidade periurbana 

apresenta uma série de limitações e desafios para a agricultura familiar, por outro, encerra 

uma série de potencialidades: proximidade com amplos e diversificados mercados 

consumidores; existência de iniciativas locais inovadoras; presença de ativas organizações 

sociais e agricultores (CPT, Rede Fitovida, Sindicato de Trabalhadores Rurais, 

Cooperativa Univerde, Coopagé, dentre outras). 

 

Num contexto de dificuldades orçamentárias e de redução da equipe de trabalho, o 

Programa de agricultura urbana se viu face à necessidade de restringir seus focos de 

trabalho. Ao mesmo tempo, priorizou atividades tendentes a otimizar capacidades de 

iniciativa local através do fortalecimento da ação em redes. Momento síntese desse 

processo, foi a preparação e realização, em novembro de 2009, do III Encontro de 

Experiências de Agricultura e Saúde na Cidade. Organizado pela Rede de Agricultura 

Urbana do Rio de Janeiro, o evento contou com a participação de aproximadamente 350 

pessoas vinculadas a grupos comunitários da região metropolitana. O Encontro 

correspondeu integralmente às expectativas do Programa da AS-PTA, na medida em que 

expressou o fortalecimento e a expansão da Rede de Agricultura Urbana, inclusive através 

da interação com o campo da economia solidária na região. Através de visitas de 

intercâmbio, oficinas de reflexão e da sistematização de experiências, a fase preparatória 

do Encontrou ensejou evolução muito positiva do conhecimento mútuo e da coesão de um 

núcleo amplo de animação local da Rede. Composto por 19 grupos com origem geográfica, 

inserções sociais e institucionalidades muito distintas (grupos comunitários, redes locais, 

grupos de gestores públicos, pastorais) o núcleo de animação passou a referenciar ações em 

rede nas zonas oeste e norte do município e na grande região de Jacarepaguá 

 

Em paralelo ao III Encontro de Agricultura na Cidade foi também realizada a Feira 

agroecológica: tecendo redes de economia popular e solidária, agricultura urbana e 

saúde na zona oeste do Rio de Janeiro. Participaram da feira os grupos vinculados à Rede 

de Agricultura Urbana, empreendimentos de economia solidária vinculados à rede de 

Socioeconomia solidária da zona oeste e grupos de agricultores periurbanos associados à 

Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro. 

 

Ao longo do período, por meio de visitas e assessorias técnicas e da participação em 

eventos, o Programa continuou a estimular a prática da agricultura nos quintais em 

comunidades de baixa renda, fortalecendo simultaneamente as ações em rede, tanto no 

nível local como estadual: 

 

- Foram realizadas visitas coletivas de apoio técnico em diversas comunidades das zonas 

oeste, norte e Jacarepaguá. Em especial, foram apoiados os grupos “Amigos da Horta”, de 

Jardim Guaratiba, vinculados à Pastoral da Criança. Ainda em parceria com a Pastoral da 

Criança, a AS-PTA apoiou a realização da primeira formação estadual de capacitadores da 

Pastoral para a ação nacional “Hortas caseiras”. Participaram cerca de 30 lideranças do 

estado do Rio de Janeiro, que serão as responsáveis pela disseminação da proposta em todo 

o estado; 

 

- A AS-PTA contribuiu, tanto no plano técnico como metodológico, com o projeto 

“Construção de uma estratégia de intervenção em nível local para promoção do consumo 

de frutas, legumes e verduras”, sob a coordenação da Embrapa Alimentos. Este projeto é 

desenvolvido em três comunidades da zona oeste, distribuídas em três bairros: Antares, em 

Santa Cruz; Cesário de Melo, em Campo Grande; e Cinco Marias, em Guaratiba; 
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- Em colaboração com agentes públicos vinculados ao Programa Saúde da Família (PSF), 

da Secretaria Municipal de Saúde, foi dada continuidade à formação de agentes 

comunitários de saúde e a implantação de hortas em unidades locais de saúde e em quintais 

em comunidades atendidas pelo PSF. Em especial na comunidade Batan, em Realengo, 

foram implantadas unidades demonstrativas de cultivos em pequenos espaços, hortas para 

trabalho com crianças e apoiado o manejo de quintais domésticos; 

 

- Foi dada continuidade ao apoio à Rede Fitovida de plantas medicinais. Foram apoiados, 

notadamente, dois encontros estaduais da Partilha (trocas de experiências sobre plantas 

medicinais e cultivos domésticos), que, em conjunto, contaram com a participação de 

aproximadamente 300 pessoas. Em parceria com os grupos comunitários vinculados à 

Rede Fitovida, foram realizados cursos de formação sobre manejo de plantas medicinais e 

sobre resgate de conhecimentos tradicionais na comunidade Manguariba, em Santa Cruz, 

Rio de janeiro e no município de Magé;  

 

- Em articulação com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e com a Articulação 

de Agroecologia do Rio de Janeiro, o Programa de Agricultura Urbana colaborou na 

concepção, mobilização e realização do projeto “Campo e Campus – Jovens 

rurais/quilombolas protagonizando o fortalecimento da agricultura familiar e a 

construção do conhecimento agroecológico no estado do Rio de Janeiro”. Adotando a 

pedagogia da alternância, o projeto teve como foco a formação de 35 jovens, visando sua 

qualificação para a inserção em atividades de promoção da agroecologia em suas 

respectivas comunidades. 

 

A AS-PTA manteve papel destacado na coordenação e na animação da Articulação de 

Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), principalmente na região metropolitana. 

Colaborou na preparação e realização de 4 visitas de intercâmbio técnico envolvendo 

agricultores urbanos e periurbanos da Rede de Agricultura Urbana do Rio de Janeiro e dos 

municípios de Magé, Seropédica e Nova Iguaçu. Além disso, apoiou a AARJ na 

concepção, organização e realização de um seminário sobre sistematização de 

experiências, que deu início ao processo de sistematização de experiências em 

agroecologia no Rio de Janeiro, que serão registradas em livro a ser editado em 2010.  

 

Atendendo a demandas para apresentação da experiência do Programa de Agricultura 

Urbana, a equipe da AS-PTA participou em múltiplos eventos, destacando-se palestras 

sobre agricultura urbana e segurança alimentar e nutricional, no quadro da disciplina Saúde 

Pública do curso de Nutrição da UERJ e sobre agricultura urbana e agroecologia no Rio de 

Janeiro, no quadro da disciplina Botânica Econômica, da UFRuralRJ. Um técnico da AS-

PTA participou também da Semana de Agroecologia da UFRJ, apresentando palestra sobre 

agroecologia e agricultura urbana. 

 

Foram elaborados, em 2009, os seguintes materiais de comunicação para utilização nos 

eventos comunitários de formação: 

 

 O DVD “Com a mão na massa”, com apresentação de experiências e orientações 

práticas sobre agricultura urbana e saúde coletiva; 

 2 boletins de sistematização de experiências comunitárias de cultivo de quintais. 
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IV. Programa de Desenvolvimento Metodológico 
 

 

O programa deu continuidade em 2009 ao desenvolvimento de ações concentradas em 

torno a quatro eixos propostos para o triênio: construção do conhecimento agroecológico 

(metodologias de pesquisa e extensão); apoio à construção de capacidades de organizações 

da sociedade civil no campo da sistematização de experiências; desenvolvimento do 

Sistema Agroecologia em Rede; desenvolvimento de perspectiva de gênero em processos 

de transição agroecológica.  

   

1. Construção do conhecimento agroecológico  

   

As ações nesse campo estiveram vinculadas ao processo articulado pela Associação 

Brasileira de Agroecologia e pelo Grupo de Trabalho sobre Construção do Conhecimento 

Agroecológico da ANA. A AS-PTA atua nos dois espaços e exerce função determinante na 

articulação entre ambos. A proposta de sistematização de experiências sobre ensino, 

pesquisa e extensão agroecológica foi concebida pela AS-PTA como parte do processo 

preparatório do III Seminário Nacional sobre Construção do Conhecimento Agroecológico 

(III SNCCC), realizado em novembro de forma integrada ao VI Congresso Brasileiro de 

Agroecologia.  

   

Para orientar o processo nacionalmente, foi elaborado um documento de referência 

conceitual e metodológica. O processo preparatório do III SNCCC foi realizado de forma 

descentralizada por meio de seis seminários regionais nos quais foram apresentados e 

debatidos os resultados de sistematizações de experiências. Em cada uma das seis regiões 

(Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental) foi 

composta uma comissão responsável por organizar, segundo os princípios apresentados no 

termo de referência, o processo de divulgação e seleção de 12 experiências significativas 

na área de construção do conhecimento agroecológico. De forma geral, essas experiências 

se caracterizaram por envolver diversificadas composições de parcerias institucionais, 

envolvendo organizações governamentais e não-governamentais.  

   

Representantes das 72 experiências foram convidados a participar de oficinas nacionais de 

capacitação sobre sistematização de experiências (realizadas em julho, em Brasília). A 

iniciativa de incorporar essas oficinas ao processo veio no sentido de qualificar as práticas 

de sistematização, já que em oportunidades anteriores (primeiro e segundo seminário 

nacional) percebeu-se que os resultados apresentados não haviam sido documentados a 

partir de processos coletivos de reflexão crítica envolvendo os diferentes atores das 

experiências. Após as oficinas, os grupos dispuseram de um período de dois meses para 

sistematizarem suas experiências. Do universo das 72 experiências apresentadas nos 

seminários regionais, uma comissão nacional selecionou 12 casos que foram apresentados 

no seminário nacional.  

   

Os recursos financeiros para o custeio de todo o processo (na casa de quinhentos mil reais 

– 200 mil euros) foram negociados e assegurados junto à Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). A AS-PTA atuou na coordenação de todo o processo. Para o ano 

de 2010 pretende-se editar um livro com os resultados dos seminários regionais e nacional 

bem como com um resumo das experiências sistematizadas.  
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No próximo período, a AS-PTA permanecerá apoiando essa iniciativa de sistematização e 

intercâmbio de experiências na área de “construção do conhecimento agroecológico”, 

mantendo sua contribuição na direção da Associação Brasileira de Agroecologia. Um 

processo similar será desencadeado com o foco específico nas experiências relacionadas à 

educação em Agroecologia.  

   

2. Apoio à construção de capacidades de organizações da sociedade civil no campo da 

sistematização de experiências  

   

As atividades do Projeto Uma Terra e Duas Águas - P1+2 no semi-árido brasileiro, gerido 

pela ASA-Brasil, ganharam ritmo em 2009. A AS-PTA manteve seu apoio metodológico 

ao programa, em particular na área de sistematização de experiências. Duas novas oficinas 

de capacitação em sistematização foram realizadas com a assessoria da AS-PTA: uma na 

Paraíba e outra no Rio Grande do Norte. Os eventos ocorreram nos meses de maio e junho 

e delas participaram 31 pessoas representantes de 13 organizações que atuam em quatro 

estados do Nordeste.  

   

Por meio do programa P1+2, mais de 130 experiências foram sistematizadas no semiárido 

brasileiro em formato de boletins. Esses documentos vêm sendo valorizados na facilitação 

de atividades de intercâmbio que, até o final de 2009, motivaram a participação de mais de 

2.300 agricultores e agricultoras de toda a região.  Além dos intercâmbios realizados de 

forma descentralizada nos territórios rurais nos quais o Programa P1+2 vem sendo 

implementado, esse material foi decisivo como subsídio pedagógico ao I Encontro de 

Agricultores-Experimentadores do Semiárido Brasileiro, evento organizado pela ASA-

Brasil que contou com participação direta da AS-PTA na concepção e condução.  

   

3. Desenvolvimento do Sistema Agroecologia em Rede  

   

O Sistema Agroecologia em Rede foi reformulado conceitual e tecnicamente para atender a 

demandas elaboradas pela Articulação Nacional de Agroecologia e pela Associação 

Brasileira de Agroecologia. A principal mudança foi a implementação de uma nova 

funcionalidade, desenvolvida para apresentar a distribuição espacial das experiências. Um 

conjunto de atividades foi realizado nesse sentido envolvendo Grupos de Trabalho (GT) da 

ANA e a diretoria da ABA.   

   

A Associação Brasileira de Agroecologia em conjunto com o GT Construção de 

Conhecimento Agroecológico da ANA elaborou uma estratégia para mapear as iniciativas 

de ensino, pesquisa e extensão em Agroecologia no Brasil e, para tanto, tomou a iniciativa 

de elaborar uma ficha de identificação das iniciativas. Essa ficha foi incorporada na base de 

dados para que possa ser preenchida por grupos e redes dedicados à construção do 

conhecimento agroecológico de todo o Brasil como parte integrante do processo 

preparatório do VI Congresso Brasileiro de Agroecologia.  

   

Será dada continuidade ao desenvolvimento do sistema em 2010, sobretudo ao valorizá-lo 

como instrumento auxiliar na preparação do evento nacional que será organizado pela 

ANA.   
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4. Desenvolvimento de abordagem metodológica para a promoção da perspectiva de 

gênero na transição agroecológica.  

   

As sistematizações de experiências no campo das relações sociais de gênero realizadas em 

2008, por estímulo do GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e da 

ActionAid, abriram oportunidades para o desencadeamento de um intenso processo de 

reflexão crítica sobre o tema junto com as organizações da agricultura familiar parceiras da 

AS-PTA no âmbito do Programa Local da Paraíba. 

 

Em 2009 verificou-se a continuidade dessas reflexões com o envolvimento direto de sete 

sindicatos de trabalhadores rurais vinculados ao Pólo da Borborema. Essas organizações 

formularam uma programação comum para o Dia Internacional da Mulher, buscando dar 

visibilidade ao papel das mulheres na agricultura familiar em seus municípios. As 

sistematizações forneceram a base pedagógica para a preparação dos eventos, que 

contaram com a participação de aproximadamente 600 agricultoras e agricultores. Além 

das sistematizações escritas, a AS-PTA produziu um áudio-visual sobre um dos casos 

sistematizados. Esse instrumento foi valorizado em diversos momentos de formação junto 

a lideranças que integram a coordenação executiva e ampliada  e a Comissão de Saúde e 

Alimentação do Polo.  

 

A evolução dessa reflexão no âmbito do Pólo da Borborema repercutiu em vários espaços 

do movimento feminista no Nordeste, dentre os quais destacam-se: Encontro sobre 

Violência contra Mulheres, realizado em Soledade-PB e promovido pelo Centro Feminista 

8 de Março, Centro da Mulher 8 de Março, Marcha Mundial das Mulheres e Assembléia 

Popular; Encontro de Mulheres do Campo e da Cidade, realizado em novembro em João 

Pessoa-PB; Oficina sobre Agroecologia promovida pelo Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR).  

 

Ainda no primeiro semestre foi realizada uma Oficina de sistematização de experiências 

com enfoque de gênero no âmbito da ASA Paraíba, como parte do processo de formação 

do Programa P1+2 da ASA Brasil. Nesse exercício específico, procurou-se entender qual é 

o papel da mulher na construção do conhecimento agroecológico e o papel da agroecologia 

na vida das mulheres agricultoras. A sistematização de experiências focadas no trabalho da 

mulher agricultora ou de grupos de mulheres teve como objetivo a construção de um 

processo estadual de reflexão e de sistematização de experiências conduzidas por 

mulheres, favorecendo sua participação efetiva nos processos sociais de construção do 

conhecimento agroecológico nos diversos espaços da ASA Paraíba.   

 

No segundo semestre, a Comissão de Saúde e Alimentação do Pólo realizou um 

diagnóstico sobre as desigualdades nas relações sociais com o objetivo de descrever e 

analisar as manifestações locais da desigualdade e os caminhos para superá-la. Como 

desdobramento, foi realizado um mutirão para sistematização de casos significativos 

relacionados à superação das desigualdades. Com o nome de carta a uma amiga, essas 

sistematizações motivaram as mulheres a relatar suas trajetórias de empoderamento. Essas 

cartas serão trocadas entre as mulheres da região e seu conteúdo irá subsidiar a realização 

de um encontro regional em comemoração ao dia Internacional da Mulher a ser realizado 

em 2010. 

 

Também como forma de aprofundar o conteúdo e envolver lideranças homens na reflexão, 

foi concebida e encenada uma peça teatral durante o encontro de avaliação e planejamento 
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do Pólo da Borborema com o objetivo de provocar  a reflexão sobre as formas de 

naturalização das desigualdades de gênero na agricultura familiar.  .  

 

Cabe destaque ainda à publicação de edição da revista Agriculturas dedicado ao tema. 

Para a produção desse número, a revista recebeu quase 20 artigos. Esses artigos são em 

grande medida frutos do processo de sistematização de experiências desencadeado pelo GT 

Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia e que teve contribuição direta da AS-

PTA, tanto na construção metodológica como na animação do processo. 

 

 

V. Programa de Políticas Públicas 

 

Do ponto de vista das orientações das políticas públicas, o ano de 2009 reiterou a velha 

lição do quanto é difícil manter-se a coerência entre as intenções de campanha e dos 

programas partidários e a realidade de se ter que administrar um país complexo e com 

inúmeros e graves problemas no seu modelo de desenvolvimento sem dispor de maioria no 

legislativo ou de hegemonia político ideológica na sociedade. Desde o início do governo, o 

Executivo fêz algumas concessões para a sociedade civil, mas privilegiou os setores 

dominantes da economia, em particular na área rural, ao restabelecer a agroexportação 

como o centro dinâmico dos equilíbrios macroeconômicos do País. Os movimentos sociais 

no campo foram os que mantiveram uma relativa autonomia em relação ao governo e 

sustentaram uma contínua pressão por reformas mais aprofundadas. Com o tempo, 

entretanto, as relações do governo Lula com esses setores foram se desgastando. A saída da 

ministra Marina Silva do governo e do Partido dos Trabalhadores foi a pá de cal nas 

esperanças dos ambientalistas, bem como dos setores voltados para a promoção da 

agroecologia, em alguma política mais conseqüente por parte do governo Lula. 

Aprendemos que somente a mobilização das forças organizadas da sociedade civil pode, 

em alguns casos, obter políticas favoráveis ao desenvolvimento sustentável e à preservação 

do meio ambiente.  

 

Coordenando um grupo de trabalho específico da ANA, coube ao Programa de Políticas 

Públicas mobilizar a entidade e os parceiros da articulação nacional para dar continuidade 

ao debate e às ações de lobby em torno à aprovação de um marco legal para o 

financiamento público das organizações da sociedade civil. 

 

Ao encerrar o ano de 2008, configurou-se o impasse e a frustração das negociações 

conduzidas sobre o tema com diferentes setores governamentais por uma comissão 

nacional de ONGs e movimentos sociais. Face ao fechamento das portas nesse plano, 

decidiu o grupo de trabalho da ANA pela retomada das negociações com o MDA, no 

sentido de viabilizar um instrumento legal de regulação específica do financiamento 

público para a promoção do desenvolvimento rural. 

 

Embora mantendo ONGs e movimentos sociais inteiramente à margem do processo, o 

MDA terminou por formular solitariamente um projeto de lei de ATER e gestioná-lo 

politicamente junto à Presidência da República e ao poder legislativo. Dada publicidade ao 

projeto, a AS-PTA esteve sistematicamente empenhada, junto com os parceiros da ANA, 

em negociações com o MDA, legisladores e outros agentes públicos, repercutindo ao 

mesmo tempo o debate através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

(Condraf). As negociações visaram orientar a lei no sentido de contemplar o enfoque 
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agroecológico e de adequar o financiamento público às demandas e características das 

organizações sociais. 

 

A assinatura pelo presidente Lula da nova Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), no mês de dezembro, foi certamente a decisão política de maior alcance potencial 

para o “campo agroecológico” desde o início do governo Lula. 

 

Embora dependendo ainda de regulamentação, a nova lei poderá ter um impacto muito 

positivo para o financiamento e para a redinamização das entidades de promoção do 

desenvolvimento rural. Em que pese conquistas obtidas na orientação da nova lei, a 

formulação final deixa poucas margens de iniciativa para a sociedade civil, tendendo a 

colocar as entidades e movimentos na posição de executores dos programas 

governamentais. No entanto, a nova lei abre um “campo legal” no qual será possível 

reivindicar e construir autonomias. 

 

O Programa de Políticas Públicas manteve-se também atuante na coalização de entidades e 

movimentos sociais vinculados à ANA para avaliar criticamente os programas 

governamentais de fomento à agroenergia. Essa iniciativa veio a preencher um vazio de 

debate e de intercâmbio de experiências, permitindo que os setores envolvidos com a 

promoção do desenvolvimento sustentável pudessem começar a se posicionar sobre 

políticas pouco fundamentadas e mais que duvidosas, mas com grande poder de atração 

para organizações da agricultura familiar. Na implementação da iniciativa, foram 

identificadas experiências de produção de etanol e de biodiesel em distintas regiões do 

país, que serão sistematizadas simultaneamente a visitas de intercâmbio. Com base num 

termo de referência elaborado pela ASPTA, foi realizado um primeiro exercício de campo 

na região norte de Minas Gerais. O programa de sistematizações terá seguimento em 2010, 

encerrando-se com um seminário, no qual será apresentado e debatido um documento de 

síntese analítica do processo. 

 

Campanha Por um Brasil ecológico, livre de transgênicos e agrotóxicos 

 

A inserção da AS-PTA na Campanha neste período teve como objetivo intensificar a 

mobilização social acerca do tema, sobretudo junto às organizações e movimentos sociais 

do campo através das redes em que atua. Para isso, os Programas locais foram fonte de 

referência técnica e metodológica. 

 

As ações sobre o tema concentraram-se no monitoramento da aplicação da lei de 

biossegurança, no incentivo ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da 

contaminação e na ampliação da comunicação e informação sobre o tema. 

 

Seguindo a tendência de aceleração das liberações comerciais de transgênicos iniciada em 

2008, foram aprovadas pela CTNBio 9 tipos de sementes transgênicas para cultivo, sendo 

1 de soja, 5 de milho e 2 de algodão. No mesmo ano, já como uma das consequências do 

aumento do plantio de transgênicos, a indústria de agrotóxicos divulgou seu faturamento, 

revelando que o Brasil passara a ser o maior consumidor de venenos agrícolas. 

 

Diante desse cenário que impõe riscos crescentes de contaminação e perda de diversidade 

genética, a AS-PTA e entidades parceiras propuseram nova ação civil pública pedindo a 

suspensão do plantio de milho transgênico até que regras eficazes de convivência fossem 

estabelecidas pelos órgãos competentes (a primeira ACP fora pedida em 2007 quando das 
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primeiras liberações, mas ainda não há decisão final). O pedido foi embasado em estudo de 

campo realizado pela Secretaria de Agricultura do Paraná (Seab) que comprovou a 

ineficácia da regra de isolamento em vigor. Apesar disso, a decisão foi desfavorável. 

Estuda-se para 2010 outra ação judicial com base na produção de novas evidências de 

impossibilidade de coexistência entre milho convencional e crioulo com o transgênico. 

 

No campo do monitoramento da contaminação, a AS-PTA já vinha promovendo em 

articulação com parceiros locais testes de pureza das sementes crioulas em suas áreas de 

atuação e fomentando outras organizações a fazerem o mesmo. Além de estimular o debate 

sobre a problemática da contaminação por transgênicos, a aplicação dos testes tem 

constituído ferramenta prática e de fácil aplicação, cujos resultados são confiáveis e 

imediatos. Buscando a divulgação dessa proposta, foi constituído um grupo no Paraná 

envolvendo além da AS-PTA, a Secretaria Estadual de Agricultura (Seab) e organizações 

parceiras, associações de agricultores e pesquisadores. Da atuação desse grupo surgiu a 

pesquisa da Seab sobre contaminação. A evolução da parceria deve se dar no sentido de 

que a própria Seab passe a se encarregar da realização dos testes e a reconhecer 

oficialmente a presença da contaminação ou a pureza dessas sementes no Paraná. 

 

Os testes têm sido realizados preferencialmente em eventos da agricultura familiar como as 

feiras de sementes tanto na região sul como no nordeste. Na metodologia desenvolvida, os 

agricultores cujas sementes são testadas assinam uma declaração, informando que não 

plantam e não têm intenção de plantar sementes geneticamente modificadas. Além disso, o 

resultado do teste é registrado em foto com data, amostra e nome da semente e do 

agricultor que a conserva e sua localidade. Dessa forma, integrando-se aos trabalhos de 

resgate e conservação de sementes crioulas, a resistência local aos transgênicos vem 

ganhando força e pouco a pouco construindo o conceito de “guardiões da biodiversidade”. 

Essa metodologia tem sido apresentada e discutida em eventos em diferentes regiões do 

País, e já está sendo trabalhada, por exemplo, por Unaic, MPA-SC, Rede do Algodão 

Agroecológico no Nordeste e pela ASA-Paraíba.  

 

A aprovação da nova Lei de Biossegurança, em 2005, e a consequente abertura do País aos 

transgênicos, a partir de 2008, gerou uma certa desmobilização em relação ao tema. 

Pouquíssimas entidades se mantiveram mobilizadas, produzindo informações e formulando 

estratégias para a Campanha. Visando a recompor um espaço mais ampliado de debate, as 

entidades animadoras da Campanha organizaram um seminário nacional, reunindo 80 

participantes de todo o País. Do esforço, contudo, não resultou um grupo em condições de 

constituir uma coordenação ampliada da Campanha. 

 

Em paralelo, a AS-PTA participou da formulação e lançamento do Fórum Nacional de 

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, iniciativa coordenada pelos Ministérios Públicos 

do Trabalho e Federal em parceria com organizações da sociedade civil e pesquisadores. O 

Fórum atua visando ao cumprimento da lei por parte dos órgãos responsáveis e da 

responsabilização por danos à saúde e ao meio ambiente resultantes do uso de agrotóxicos. 

O estatuto do Fórum prevê atuação semelhante no tema dos transgênicos. 

 

A AS-PTA se empenhou também em iniciativas no campo da comunicação, com o intuito 

de valorizar os conteúdos já  produzidos. Como exemplo, cita-se a parceria com a Agência 

Pulsar, por meio da qual foi produzida uma série de 12 programas de rádio distribuídos via 

internet para emissoras locais, comunitárias e comerciais, bem como para os leitores do 

Boletim da Campanha. Foi mantida a produção semanal do boletim eletrônico da 
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Campanha que, por deliberação do seminário já citado, passou a chamar-se “Por um Brasil 

ecológico, livre de transgênicos e agrotóxicos”. A mudança veio da necessidade de, por um 

lado, evidenciar a alternativa que se defende e, por outro, incluir mais enfaticamente o 

tema dos agrotóxicos no campo de preocupações. Todo o material produzido pela AS-PTA 

é divulgado também em sua página na internet e no recém criado blog. 

 

Publicações impressas foram produzidas em parceria com outras organizações e redes, 

como a Red América Latina Libre de Transgénicos, Terra de Direitos e EED. 

 

A mobilização do meio acadêmico sempre foi um desafio para a Campanha. Em 2009 

logrou-se realizar uma mesa redonda na reunião anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, debatendo o tema dos transgênicos e da biodiversidade. Além disso, 

o tema esteve presente com força no Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de 

Agroecologia. Para o ano de 2010, busca-se ampliar a presença do tema no evento anual da 

SBPC e levar a discussão para entidades representativas da área da saúde. O avanço no 

meio científico deve-se, em parte, à constituição de um grupo informal que, desde 2006, 

reúne pesquisadores integrantes da CTNBio e organizações da sociedade civil. A presença 

ativa nesse grupo tem se mostrado decisiva para o monitoramento da Comissão e do 

processo de tomada de decisões sobre transgênicos no Brasil, bem como da aplicação da 

legislação sobre biossegurança. 

 

 

VI. Centro de Informação 

 

O Centro de Informações manteve suas atividades de rotina relacionadas ao projeto 

editorial da revista Agriculturas: experiências em agroecologia, do sistema Agroecologia 

em Rede e da comunicação institucional.  

 

1. Revista Agriculturas  

 

Foram publicadas no ano quatro edições da Revista Agriculturas: experiências em 

Agroecologia, segundo os temas e datas apresentadas no quadro abaixo.  

 

Tabela 1: Tema, mês de publicação e numeração das revistas  

 

Tema da revista 
Mês de 

publicação 
Numeração 

Número 

correspondente 

à Edição Global 

Respostas às mudanças climáticas  Abril V.6, N.1 V.24, N.4 

O papel dos animais na agricultura 

sustentável  

Julho V.6, N.2 V.25, N.1 

A diversidade do trabalho na agricultura 

familiar  

Outubro V.6, N.3 V.25, N.2 

Mulheres construindo a agroecologia  Janeiro/10 V.6, N.4 V.25, N.3 

   

Verificou-se no ano o aumento de 30,2% da base de subscritores. Ao final de 2008, a base 

contava com 4.181 registros e, em dezembro de 2009, esse número passou para 5.484. Essa 

evolução é reveladora de um sólido e consistente crescimento do número de leitores da 

revista no Brasil ao longo dos anos. Vale destacar que as subscrições vêm sendo realizadas 

essencialmente por meio de cadastros voluntários.  
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Em um último estudo realizado nas bases de dados de subscritores, quando a revista 

contava com 4.228 subscritores, observou-se que o periódico era distribuído para 987 

municípios (17,75% do número de municípios) de todas as regiões do país. 

 

Do total de subscrições verificado em dezembro de 2009, 78,5% (4.301) são individuais, 

sendo 38% (1.632) de mulheres e 62% (2.669) de homens. É interessante também observar 

que o aumento do número de subscrições do ano manteve a mesma proporcionalidade de 

homens e mulheres registradas no final dos anos anteriores.  

   

Foi observado no ano um aumento contínuo do número de visitantes únicos à página 

eletrônica da revista, com uma média mensal de 6.000 visitas. Nota-se que há certa 

estabilidade de acessos à página, porém há uma flutuação positiva nos meses de publicação 

de novos números. Pode-se avaliar que o público leitor da revista está atento ao 

lançamento de novos números.  

   

No primeiro semestre de 2009, a AS-PTA realizou um estudo sobre os impactos da revista. 

Um relatório da pesquisa foi produzido e está disponível para os interessados. Entre as 

várias evidências de impacto e de uso social da revista, identificou-se como destaque o 

grande e crescente interesse no periódico para subsidiar processos de formação capacitação 

em Agroecologia nas várias regiões do país e nos variados níveis educacionais. O 

Ministério de Educação solicitou à AS-PTA a permissão para reproduzir um amplo 

conjunto de artigos nos cadernos de formação do Programa Saberes da Terra destinado a 

jovens agricultores.  

   

A revista foi indexada em 2009 ao Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Portal oferece acesso aos 

textos completos de artigos selecionados de mais de 15.475 revistas internacionais, 

nacionais e estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as 

áreas do conhecimento.   

   

Com o objetivo de redinamizar o Conselho Editorial da revista, foi realizada uma reunião 

em fevereiro de 2009. Nesse momento, celebrou-se a renovação de 1/3 do corpo do 

conselho, buscando assim equilibrar a participação quanto à distribuição geográfica, o 

setor de ocupação e as relações de gênero. Hoje o conselho está composto por 4 mulheres e 

5 homens, representantes da academia, dos movimentos sociais e da pesquisa, distribuídos 

nas 5 regiões do país. Nessa oportunidade, o conselho discutiu a avaliação de impacto da 

revista, uma proposta para a realização de um número especial. Além disso, discutiu e 

deliberou sobre a criação de um sistema de contribuição voluntária para apoiar a 

manutenção financeira e a continuidade de projeto editorial. Finalmente, o novo projeto 

gráfico foi submetida à avaliação.  

   
Levando em consideração a oportunidade de realização do Congresso Brasileiro de 

Agroecologia, a Revista Agriculturas produziu uma edição especial com o intuito de 

disponibilizar uma síntese das proposições do campo agroecológico para o conjunto da 

sociedade. Denominada Agricultura Familiar Camponesa na Construção do Futuro, o 

número especial teve como objetivo proporcionar uma leitura crítica sobre as crises 

sistêmicas globais (alimentar, climática, ambiental, social, emprego, etc.), dando destaque 

à propostas do campo agroecológico. Ao mesmo tempo, buscou evidenciar vínculos 

existentes entre as proposições do campo agroecológico e de outros movimentos sociais 
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engajados na luta pela democratização e pela sustentabilidade da sociedade. Foram 

publicados 10 mil exemplares, sendo que 3.500 foram distribuídos para os participantes do 

V Congresso Brasileiro de Agroecologia e II Congresso Latino-americano de 

Agroecologia, onde também foi realizado o lançamento oficial. Todos os subscritores da 

revista receberam um exemplar junto com a distribuição do V.6, N.4.  

   

2 - Agroecologia em Rede  
   

O sistema Agroecologia em Rede está no ar desde 2003 como um banco de dados de 

experiências, pesquisas, instituições e pessoas ligadas à construção da Agroecologia no 

Brasil. Nesses anos, o sistema registrou em suas bases de dados informações sobre mais de 

350 experiências, 400 pesquisas, 300 instituições e 1600 contatos pessoais.  

   

Desde sua publicação na internet, o sistema vem construindo uma curva ascendente de 

visitas, fechando em julho de 2009 com uma média diária de 202 visitantes únicos e 6.267 

visitas/mês.  

   

Em 2009 o banco de dados foi bastante reformulado conceitual e tecnicamente para atender 

a demandas postas pela Articulação Nacional de Agroecologia e pela Associação Brasileira 

de Agroecologia. A principal mudança foi a implementação de uma nova funcionalidade, 

desenvolvida para apresentar a distribuição espacial das experiências.  

   

Diferentes Grupos de Trabalho (GT) da ANA reuniram-se para elaborar estratégias comuns 

para a construção de um Mapa das Expressões da Agroecologia. A idéia de elaboração de 

mapas do campo agroecológico vem sendo experimentada pela ANA desde a preparação 

do II ENA. Nesse momento, viu-se que um dos caminhos seria o aperfeiçoamento do 

sistema Agroecologia em Rede.  

   

Estimulado pela realização do VI Congresso Brasileiro de Agroecologia, a Associação 

Brasileira de Agroecologia em conjunto com o GT Construção de Conhecimento 

Agroecológico da ANA elaborou uma estratégia para mapear as iniciativas de ensino, 

pesquisa e extensão em Agroecologia no Brasil e foi parte integrante do processo 

preparatório do Congresso realizado em Novembro de 2009. De forma semelhante, a ASA 

Brasil também desencadeou um mutirão para cadastramento das experiências 

sistematizadas em boletins informativos como processo preparatório ao I Encontro de 

Agricultores-experimentadores.  

   

Como resultado dessas iniciativas, o sistema ganha um novo uso social e tem seus números 

incrementados. Recebeu-se mais de 600 novos cadastros espontâneos de pessoas 

praticantes de Agroecologia, mais de 240 novos registros de instituições e o banco de 

experiências conta em dezembro de 2009 com 501 experiências cadastradas. A média 

mensal de visitantes únicos que fechava o ano de 2008 com pouco mais de 3.500 acessos 

únicos, encerra o ano de 2009 com mais de 13 mil visitantes e a impressão de 1.426 

páginas/mês, o que significa uma média diária de 435 visitantes únicos.  

   

3 - Comunicação institucional  
   

A AS-PTA incrementou seus processos de a comunicação institucional no ano com o 

intuito de melhor projetar seus acúmulos e imagem institucional para o conjunto da 

sociedade. Algumas ações foram realizadas nessa direção:  
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a)   A elaboração de uma nova marca  

 

Foi realizada uma atualização e uma releitura da marca da AS-PTA. Além da logomarca, a 

AS-PTA também realiza uma atualização conceitual de seu nome alterando para AS-PTA - 

Agricultura Familiar e Agroecologia.  

   

 
   

Juntamente com a renovação da logomarca, todas as peças visuais (como impressos, 

sinalização, mídia eletrônica e outros) foram alteradas a fim de obedecer aos mesmos 

critérios (como utilização de cores e tipografia) criando assim um conjunto harmônico.  

 

b) Boletins informativos  

 

O boletim informativo é um simples e eficiente instrumento de sistematização 

desenvolvido pela AS-PTA para subsidiar as atividades de formação no âmbito de seus 

programas locais. Atualmente esse instrumento vem sendo adotado por diversas 

instituições do campo agroecológico, principalmente do Nordeste. Por meio desse 

instrumento, as entidades vêm ao mesmo tempo reforçando suas imagens institucionais, 

produzindo, a baixos custos, um importante veículo de disseminação de conhecimentos 

agroecológicos. Os boletins Candeeiro adotado pelo programa P1+2 da ASA-Brasil, o 

Prosa Agroecológica do Centro Sabiá, ou os Cadernos de Experiências do Caatinga, 

Centro Sabiá e Diaconia são exemplos de adaptação desse instrumento para a realidade e 

necessidades de organizações parceiras da AS-PTA.  

 

Em 2009 a AS-PTA aprimorou seus boletins informativos com o intuito de padronizá-los 

segundo um projeto gráfico definido e melhor veicular a imagem institucional. O programa 

da Paraíba criou a série denominada Folha Agroecológica (em substituição ao antigo 

Boletim da Agricultura Familiar) e o Programa do Contestado criou a série Saberes da 

Agroecologia. Para 2010 espera-se colocar os mais de 150 títulos na nova arte e 

disponibiliza-los no Agroecologia em Rede e no website da AS-PTA. 

  

c) Coleção de vídeos  

 

A AS-PTA desenvolveu larga experiência de sistematização de experiências em forma de 

vídeo-documentário. Entendendo que além da qualidade do conteúdo do material 

pedagógico, a apresentação gráfica do material é de extrema importância para uma 

comunicação mais eficiente, foi idealizada a organização de uma coleção de 10 vídeos 

produzidos pela entidade com a produção de capas valorizando a nova imagem 

institucional. Além disso, foram multiplicadas cópias de cada título em um total de tiragem 

de mil exemplares para cada.  

   

d) Página na internet  

 

Integrando os esforços de reformulação da imagem institucional, a AS-PTA priorizou a 

remodelação de sua página institucional. Para tanto, foi realizado um pequeno ajuste no 
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layout da página para adequação à nova identidade visual da instituição; foi elaborado um 

termo de referência para o remodelamento do site institucional de modo a favorecer a 

circulação mais eficiente de informações a partir das experiências dos projetos locais, e de 

divulgar as propostas e resultados da ação institucional e notícias relacionadas aos 

programas e projetos da AS-PTA, além de aumentar a transparência pública das ações da 

instituição.  

 

Para dar mais agilidade e fluidez ao processo de produção de informações pelos programas 

da entidade, foi constituído um Grupo de Trabalho de Comunicação com a participação de 

um membro de cada programa e da diretoria. Esse GT tornou-se responsável por criar as 

pautas a serem publicadas no site. Para apoiar esse procedimento, foi contratada uma 

consultoria responsável por produzir as versões finais dos textos publicados na página. 

Desde meados do ano, foram produzidas 22 matérias para a página, sendo que essas 

matérias são publicadas também no Twitter da AS-PTA (http://twitter.com/aspta) 

especificamente criado para esse fim.  

   

 

VII. Aproximação aos objetivos do Plano Trienal 2008-11 

 

O Plano Trienal enuncia os seguintes objetivos a serem atingidos no período: 

 

 Intensificar a transição agroecológica nas propriedades e comunidades integradas 

ao processo de aumento de escala das redes de agricultores experimentadores a 

partir dos programas locais; 

 Apoiar a consolidação da ANA nos planos político e organizativo; 

 Implementar uma estratégia de mobilização de recursos financeiros de fontes 

diversificadas de modo a reverter a situação de risco institucional a que a entidade 

está confrontada. 

 

Atividades de formação “agricultor a agricultor” e de fomento comunitário confirmaram-se 

como pontos fortes das ferramentas metodológicas voltadas para a intensificação da 

transição agroecológica nas propriedades. No caso do Paraná/Santa Catarina a progressiva 

e exitosa recentragem das atividades do Programa local em 4 comunidades permitiu uma 

melhor colagem das atividades ao objetivo prioritário do Trienal, qual seja, a intensificação 

da transição agroecológica nas propriedades das famílias agricultoras. Ressalta-se nesse 

processo a intensa incorporação das mulheres agricultoras às dinâmicas comunitárias de 

inovação, o que tem ensejado o aprendizado e a ampliação de novas práticas de manejo 

agroflorestal associadas à valorização das frutas nativas como fontes de renda. Ao mesmo 

tempo, grupos de mulheres, em amplitude crescente, têm se empenhado na estruturação e 

na intensificação produtiva dos quintais domésticos, fortalecendo as bases da segurança 

alimentar e nutricional das famílias. 

 

No caso da Paraíba, cabe particular destaque ao aprimoramento da gestão individual e 

coletiva dos distintos circuitos dos mercados locais pelas famílias. A ação articulada em 

torno às feiras agroecológicas, aos mercados institucionais e às cadeias produtivas não 

apenas fortalece a diversificação e estabilidade econômica dos sistemas familiares, como 

também estimula a coesão comunitária em torno à Ecoborborema, como entidade 

cimentadora das ações na área de comercialização. Ao mesmo tempo, a ampliação 

numérica e a diversificação dos centros de interesse dos Fundos rotativos evidenciam o 

http://twitter.com/aspta
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importante papel da gestão comunitária dos recursos na intensificação da transição 

agroecológica dos sistemas produtivos familiares. 

 

Como articulação de expressão nacional, organizada a partir das dinâmicas locais e 

regionais de promoção da agroecologia, a ANA vem sofrendo os impactos que reduzem 

atualmente a capacidade de ação das organizações da sociedade civil. Nesse contexto, a 

ASPTA se empenhou particularmente na preservação e fortalecimento dos principais elos 

ou nexos da rede em plano nacional. De um lado, apoiando a presença capilar da Secretaria 

Executiva da Articulação em diferentes espaços de expressão coletiva nos níveis local, 

regional e nacional. De outro lado, estimulando e participando ativamente da formulação 

do projeto “PDA Redes” que propõe e fornece meios a um conjunto de “organizações 

pólo” para animar processos regionais convergentes de sistematização de experiências à 

luz do debate sobre políticas públicas e modelos de desenvolvimento. 

 

Finalmente, no plano das estratégias financeiras, a ASPTA tem marcado presença 

propositiva no debate associado à formulação da Lei de ATER. Ao mesmo tempo, no 

quadro do “Consórcio EED” e da Rede ATER Nordeste associou-se a entidades parceiras 

para, frente à chamada “crise das ONGs”, compartilhar o esforço intelectual e político de 

formular as “boas questões” sobre a natureza da crise e encontrar caminhos alternativos 

para o futuro. 
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Registros fotográficos 
 



Programa de Desenvolvimento Local da Paraíba 
 

 

 
 

 
Agricultoras se capacitam no beneficiamento de frutas nativas. 

 
 

 
Distribuição de mudas arbóreas para rearborização de propriedades. 



 
 

 
 

 
Encontro paraibano de agroecologia. 

 
 
 
 
 

 
Intercâmbio de agricultores(as) a cisterna calçadão. 

 



 
 
 

 
Mobilização Banco Sementes Mãe do Pólo 

 
 
 

 
Mutirão produção forragem em Casserengue. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita de intercâmbio com jovens à comunidade Gameleira – 

Massaranduba. 



Programa de Desenvolvimento Local da Região do 
Contestado (Centro-Sul do Paraná e Planalto Norte 

Catarinense) 
 

 

 
Encontro de mulheres Rio Azul. 

 

 
Capacitação de agricultoras para valorização econômica de 

frutas nativas. 



 

 

 
Dia de campo sobre produção de sementes crioulas. 

 
 

 
Feira municipal de sementes. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Aproveitamento de frutas nativas. 

 

 
Dia de campo.



Projeto de Agricultura Urbana no município do  
Rio de Janeiro 

 
 

 
Capacitação sobre técnicas agroecológicas de cultivo de 

quintais. 

 
 
 



 
Oficina sobre compostagem orgânica para hortas domésticas. 

 

 
Intercâmbio entre jovens sobre horticultura em pequenos espaços. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupos comunitários visitam a “Feira da roça” em Nova Iguaçu – RJ. 



 
 
 
 

 
Visita de intercâmbio técnico a horta no bairro Colégio. 

 
 

 
III EEASC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficina política sobre plantas medicinais (III EEASC) 

 
 
 
 


