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PREFÁCIO 

A atual crise civilizatória, demonstrada nessa situação de pandemia, que 
nosso planeta enfrenta, jamais esperada em nossos pensamentos, afetando a 
vida de todos os seres da Terra, nos leva a refletir profundamente, o que apren-
demos com isso e como podemos evoluir como humanidade a partir desse 
penoso aprendizado. Temos lido e ouvido informações e relatos científicos, 
demonstrando que o alarmante aumento na ocorrência de zoonoses tem sua 
origem intimamente vinculada ao acentuado processo de degradação ambiental, 
que é fruto do processo de desenvolvimento hegemônico, que se baseou em 
longas cadeias de exploração indevida dos recursos naturais e das pessoas. Esse 
modelo, além de causar a perda da biodiversidade do planeta, também meca-
niza as relações dos seres humanos com a natureza, e entre eles, reafirmando 
que a história da modernidade é a história da dissociação do ser humano com a 
natureza, a qual culmina agora em uma situação de calamidade socioambiental. 
Um pensamento que surge em relação à sustentabilidade, é que essa situação 
ideal que se busca, só pode ser alcançada a partir do reconhecimento da relação 
e interação harmoniosa entre todos os seres, como condição básica. Assim, 
vemos que a agricultura, como fruto da cultura e da ação dos seres humanos 
e que afeta todos os seres, assume, desde o seu início, o papel primordial e 
simbólico na construção da vida. A Agroecologia, enquanto ciência, prática e 
movimento social, traz em seu bojo os princípios essenciais, para a busca do 
bem viver para todas as pessoas do campo e das cidades. Para isso, reconhece 
como ponto de partida a construção de saberes e conhecimentos, na luta por 
uma sociedade justa e igualitária, em diálogo com as práticas cotidianas dos 
povos do campo, das águas, das florestas e das cidades, no saber fazer da vida 
sustentável. E quando afirmamos essa ecologia de saberes como meio de vir a 
ser da Agroecologia, trazemos de forma clara, a crítica ao agronegócio e aos 
demais projetos do capital que violam territórios, negam a história, desrespeitam 
a diversidade em todos os seus aspectos e comprometem o futuro das pessoas.

Buscando reforçar essa construção sociopolítica e científica da Agroeco-
logia, o presente livro Saber e Fazer Agroecológico começa trazendo o Rio do 
Tempo, ou Linha da Vida, da Agroecologia no Brasil com o capítulo do Baltasar, 
memória viva desse processo; e, seguindo nessa mesma linha, o capítulo mos-
trando o exemplo histórico da Zona da Mata mineira, com a Irene Cardoso e 
colaboradores, que aprofunda muito a questão da construção do conhecimento, 
trazendo aspectos metodológicos, como as instalações artístico pedagógicas, 
os círculos de cultura, as caravanas e todo o tecer das redes, culminando nos 
sistemas participativos de garantia e tantos outros elementos que ecoam por lá, 
das montanhas de Minas, nos trazendo muita esperança no caminhar. Outra luz 
trazida, enfatizando a importância das raízes da nossa ancestralidade, o capítulo 
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da professora Edinalva exemplifica umas das estratégias do projeto político 
pedagógico da UFPR – Setor Litoral, baseada no etnoconhecimento e nas inte-
rações culturais e humanísticas. Complementando esse olhar, a construção do 
conhecimento do ponto de vista da universidade, enquanto espaço dialógico da 
ecologia de saberes, é relatado pelo grupo de professores do curso de Agroeco-
logia da UFPR Setor Litoral, que mostra em seu capítulo, a trajetória histórica 
da implantação do projeto pedagógico do campus em sua proposta pautada na 
valorização e resgate da identidade cultural no território onde foi estabelecido. A 
territorialização da educação agroecológica profissionalizante a partir das narra-
tivas e discursos de alunos e professores do IFPR, é o tema do capítulo da Sandra 
Engelmann, enfatizando também que os cursos de Agroecologia do IFPR têm 
sido organizados a partir da prática cotidiana e do diálogo com os sujeitos locais.

Seguindo temos o capítulo que exemplifica uma estratégia concreta de 
construção do conhecimento por meio do processo de implantação partici-
pativa de sistemas agroflorestais em um assentamento da reforma agrária no 
sudoeste de São Paulo, pelo grupo da UFSCAR. Nessa mesma linha temos 
o capítulo do Antônio Haliski, que traz um caminho metodológico para o 
desenvolvimento de práticas agroecológicas de forma participativa em comu-
nidades rurais tradicionais no Paraná. Outro capítulo relacionado às práticas 
tradicionais, nesse caso de extrativismo de pesca, aliado à Agroecologia, relata 
o trabalho do NEA Sociodiversidade do IFPR Campus Paranaguá.

Reafirmando que a Agroecologia preza pela igualdade e o respeito 
mútuo nas relações humanas, e que sem “Feminismo não há Agroecologia” 
os capítulos da Professora Islandia e Thais Bordenowsky, enfatizam o papel 
das mulheres na segurança e soberania alimentar a partir da Agroecologia. 
Relacionado a esse olhar, o capítulo do Allan Alves e colaboradores reforça 
que a sustentabilidade deve estar baseada na convivência harmoniosa entre 
todos os seres vivos, e destes com todo o ambiente. 

Olhando mais para a situação atual, precisamente sobre a pandemia, o 
artigo do Kaue Avanzi, traz uma reflexão sobre a disputa desigual que ocorre 
no espaço agrário e a importância que políticas públicas relativas à produção 
agroecológica de alimentos adquirem no período de pandemia, visto que auxi-
lia no combate à fome. Além disso, um olhar para a forma como movimentos 
sociais, realizam um trabalho que traz a agroecologia para a vida cotidiana 
através da educação. Assim com isso, encerramos esse belo material, e gos-
taria de trazer um olhar para a importância da interação entre a agricultura, a 
educação e a medicina, esses três âmbitos da vida estão ligados ao processo 
de cura do planeta e das pessoas, assim quanto mais estiverem conectados em 
nossas ações, a partir da Agroecologia, em redes e comunidades de trabalho, 
mais avançamos na busca de uma sociedade mais justa e saudável, boa leitura. 

Fernando Silveira Franco (UFSCAR).



TECENDO SABERES, 
ARTICULAÇÕES E REDES

Antonio Marcio Haliski
Keila Cássia Santos Araújo Lopes

Paulo Rogério Lopes
Rosana de Fátima Silveira Jammal Padilha

Neste livro, partimos da ideia de que a Agroecologia se materializa a 
partir dos saberes, experiências e conhecimentos tradicionais. Se constitui, 
portanto em movimento social, prática e ciência, trazendo em si uma força 
revolucionária para a transformação de realidades, estabelecendo desde pro-
cessos de transição agroecológica, segurança e soberania alimentar aos povos 
e sociedades, políticas públicas, até propostas e caminhos para o bem viver. 
Para tanto, é fundamental que possamos criar espaços de formação, articula-
ção, redes de pessoas e instituições que tenham esse propósito. 

Nas últimas três décadas, a Agroecologia conquistou espaços importantes 
no cenário nacional, com destaque às políticas públicas vinculadas ao ensino, 
pesquisa e extensão, tais como a criação de dezenas de cursos de nível médio 
(técnico), superior e pós-graduações (especializações, mestrado e doutorado) 
em Agroecologia. Foram criados e ofertados a partir do Programa Nacional de 
Educação para a Reforma Agrária (Pronera) diversos cursos de graduação em 
Agroecologia, engenharia agronômica e medicina veterinária com ênfase em 
Agroecologia e sistemas produtivos sustentáveis, Pedagogia da Terra, Educação 
do Campo e especialização em Agroecologia e Educação do campo na modali-
dade residência agrária. Foram construídas a Política Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica (PNAPO) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo). Os núcleos de Estudos em Agroecologia (NEAs) se mul-
tiplicaram ao longo de todo Brasil, a partir dos editais do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da proatividade e do 
dinamismo de alguns coletivos e movimentos, possibilitando maior articulação 
das universidades públicas com a agricultura familiar camponesa, quilombola, 
indígena e assentada num movimento dialógico permanente, prático, vinculado à 
ecologia de saberes, construção de tecnologias sociais e sistematização de expe-
riências de transição agroecológica de agroecossistemas, territórios e sociedades. 

Além disso, tivemos ao longo dos últimos anos, a ampliação e consolidação 
de diversas redes, polos, escolas, associações, articulações, fóruns e centros de 
Agroecologia, vinculados aos movimentos sociais do campo, aos Neas, aos 
grupos, laboratórios e coletivos das instituições de pesquisa, ensino e extensão. 
Centenas de feiras agroecológicas e outros movimentos de circuitos curtos de 
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comercialização, venda e entrega de cestas agroecológicas, bem como o Pro-
grama de Aquisição de alimentos (PAA) e o Programa Nacional de alimentação 
escolar (PNAE) foram articulados e se constituem em excelentes estratégias de 
combate à fome, geração de renda, conservação do nosso patrimônio genético 
e cultural (socioagrobiodiversidade). Diante desta efervescência, dinamismo, 
resistência e protagonismo da Agroecologia enquanto movimento, ciência e 
prática apresentamos um pouco desta articulação, dos sujeitos, projetos, expe-
riências, saberes e vivências agroecológicas. É isso que o leitor encontrará no 
interior dessa obra, por isso a denominamos de “Saber e Fazer Agroecológico”!

Ao admitirmos que vivemos uma crise civilizatória em escala planetá-
ria, temos a obrigação ética e moral de contribuirmos para que esse estado 
de “coisas” mude e essa mudança só pode ocorrer a partir dos territórios que 
habitamos. Assim, assumimos um lugar de fala, a partir de nossas práticas e 
experiências, que nos constituem e ao mesmo tempo permitem que possamos 
traduzir as realidades que estamos inseridos, à luz dessas trajetórias. Isso, 
para falarmos que o livro é um esforço coletivo que traz em si uma inter-
-trans-multidisciplinaridade reveladas em distintas escalas de análise (local, 
nacional, global) e também em múltiplas dimensões de análises (políticas, 
econômicas, educadoras, produtivas, ambientais, culturais e naturais). Com 
as experiências agroecológicas contidas nessa obra pretendemos contribuir 
com transformações nos territórios, pois se acredita que as mesmas podem 
inspirar ações e iniciativas em prol da transição agroecológica.

A ideia da rede é que ela não possua um centro, mas que propicie a 
interação/integração a partir de distintos pontos ou locais. Por isso, é funda-
mental constituirmos ou nos inserirmos em redes. O livro traz experiências 
de pesquisadores de diversas instituições no Brasil, apresentando-se uma 
rede profícua de participações gerando ampla discussão a partir de um viês 
agroecológico encontrado nos textos de Sandra Engelmann (IFPR- Campo 
Largo) e Diomar Augusto de Quadros (UFPR - Litoral), Gabriela Schenato 
Bica (UFPR - Litoral), Paulo Rogério Lopes (UFPR - Litoral), Josani Cata-
rina Machado Cagnani (UFPR - Litoral) ao se referirem à territorialização 
da Agroecologia no Instituto Federal do Paraná e à criação do Tecnólogo em 
Agroecologia da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral.

Essa rede vai tomando forma e potência através da participação de outros 
autores de instituições parceiras que estão em outros estados. É o caso dos 
textos sobre a implantação de sistemas agroflorestais no território sudoeste 
paulista de Henrique Carmona Duval (UFSCAR), Marcelo Martins Ribeiro 
(Ecotoré Serviços Socioambientais), João Paulo Agápto (CCN/UFSCar), 
Bruna Carolina de Meira (CCN/UFSCar), Yuri Elias Rezende da Silva (CCN/
UFSCar), Vinícius José de Oliveira Garcia (CCN/UFSCar), Caio Rodrigues 
Serafim (CCN/UFSCar); Educação do campo e Agroecologia na Zona da 
Mata mineira de Irene Maria Cardoso (UFV), Cristine Carole Muggler 
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(UFV), Maria Alice Fernandes Corrêa Mendonça (UFV), Lourdes Helena 
Silva (UFV), Maria Izabel Vieira Botelho (UFV), Nina Abigail C. Cruz (Rede 
agroecológica Raízes da Mata), Fabrício Vassali Zanelli (UFV), Eugênio Mar-
tins de Sá Resende (UFV), Gabriel Fernandes (UFV), Willer Barbosa (UFV) 
e o texto sobre a História da agroecologia no Brasil de Paula Cerruti da Costa 
(Fiocruz) e Manoel Baltasar Baptista da Costa (UNIARA). Podemos inserir, 
nesse mesmo contexto, o capítulo “A Agroecologia que transforma vidas 
concretizando a soberania alimentar de mulheres camponesas’’, das autoras 
Adriella C. G. F. S. Furtado da Silva (Universidade Positivo), Islandia Bezerra 
(UFAL) e Rubia C. F. Giordani (UFPR). Neste último caso, temos a troca 
de experiências entre o litoral do Paraná e o primeiro planalto paranaense, 
mostrando as necessárias interconexões institucionais.

Pelo território do Litoral, a parceria interinstitucional fortalece as cone-
xões entre os cursos de Ciências Sociais (IFPR), Tecnólogo em Agroecologia 
(UFPR) e os Programas de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(PPGCTS-IFPR), Pós-graduação em Alternativas para uma nova educação 
(ANE- nível especialização) e o Programa de Desenvolvimento Territorial Sus-
tentável (PPGDTS-UFPR). Temos um conjunto de práticas e saberes distribuídos 
em vários capítulos que nos remetem a essas diversidades de perspectivas. É 
o caso da Sociodiversidade como estratégia de construção social da Agroeco-
logia entre pescadores(as) artesanais em Guaraqueçaba, de Roberto Martins 
(IFPR-Paranaguá) e Varella (UFPR-Litoral), a Construção de metodologias de 
trabalhos com agroecologia em comunidades, de Haliski (IFPR-Paranaguá), a 
Geografia da alimentação de Avanzi (IFPR-Paranaguá) e Rodrigues (UFPR) e 
Os saberes tradicionais e a Agroecologia na dimensão da interações culturais e 
humanística de Oliveira (UFPR-Litoral). Para expandir as interconexões, temos 
ainda a contribuição da nutricionista da Prefeitura de Pontal do Paraná sobre 
a atuação das mulheres para a segurança alimentar, de Bordenowsky da Silva.

Toda essa riqueza de práticas e saberes será abordada no capítulo que 
versa sobre as Dimensões e perspectivas da sustentabilidade territorial, de 
Alan Ripoll Alves (UFPR-Litoral), Cinthia Maria de Sena Abrahão (UFPR-
-Litoral), Diomar Augusto de Quadros (UFPR-Litoral), Elaine Cristina de 
Oliveira Menezes (UFPR-Litoral), Mayra Taiza Sulzbach (UFPR-Litoral), 
Paulo Rogério Lopes (UFPR-Litoral) e Valdir Frigo Denardin (UFPR-Li-
toral). É um texto que nos mostra a diversidade de perspectivas existentes 
sobre as concepções em torno do que se entende por território, desenvol-
vimento, ambiente e natureza. A ideia dos autores não é dar conta de todas 
essas categorias, mas evidenciar que elas estão aí e que seus usos dependem 
das trajetórias teórico-metodológicas existentes. Nesse sentido, entendemos 
que a Agroecologia se insere dentro desse leque de possibilidades apontadas 
pelos autores, pois ela (trans)forma territórios e aponta caminhos para uma 
nova organização societária.





HISTÓRIA DA AGROECOLOGIA 
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A emergência da Agroecologia no Brasil se insere no histórico dos movi-
mentos de contestação à chamada agricultura convencional, movimentos que, 
no âmbito mundial, já se manifestavam desde os anos 60.

Este texto procura apontar aspectos relevantes das diferenças entre esses 
modelos de agricultura, tendo como referência as evidências de que grande 
parte da crescente devastação dos recursos naturais e seus impactos econô-
micos e sociais têm sido promovida pela agricultura convencional.

A modernização da agricultura emerge nos últimos duzentos anos, den-
tro do mesmo processo da Revolução Industrial, no século 18. Centrado no 
melhoramento genético, em tecnologias químicas, com uso de fertilizantes (e 
de agrotóxicos em meados do século XX); mecânicas, em que equipamentos 
movidos a tração animal, evoluem para o uso de vapor, e mais tarde ao motor 
de combustão; e consumo de energia fóssil.

As Guerras Mundiais tiveram forte papel nessa mudança; seus términos 
tornam ocioso o complexo petroquímico e mecânico que passa a ver na agri-
cultura, particularmente no 3º. Mundo o promissor novo mercado para seus 
produtos. Tem início assim a reconversão do maquinário pesado de guerra 
em tratores e outros equipamentos agrícolas. Agrotóxicos, outra resultante 
do desenvolvimento das armas químicas a partir da 1ª Guerra Mundial, são 
introduzidos no processo produtivo, mais tarde, em meados do século XX. 

Este modelo foi aplicado na agricultura com a expectativa de elevação 
da produtividade agrícola e consequente solução para a demanda de alimentos 
por um contingente populacional mundial em rápido crescimento. 

Isso significa tratar o solo e os elementos que compõem a agricultura 
como um processo industrial, inteiramente manipulável com intenso uso de 
insumos externos.

Assim a terra é entendida como substrato inerte; sementes, fertilizantes e 
agrotóxicos são matérias primas e trabalhadores assalariados conferem valor 
à produção da mercadoria alimento.

Durante um período aumentou-se enormemente a produtividade agrícola, 
no entanto, além da fome ser resultado da miséria consequente da concentração 
de capital, esta forma de produção também resultou em impactos ambientais 
bastante negativos.
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O uso de maquinário pesado, fertilizantes químicos e agrotóxicos, foi se 
dando gradativamente, conforme avançavam pesquisas que dão aporte para 
este setor.

É nesse contexto que diversos movimentos contestatórios são organi-
zados. Em 1962 foi publicado um dos principais textos a respeito, o livro 
Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, denunciando os impactos dos orga-
noclorados na rede alimentar da água americana. Em 1972 o tema da degra-
dação ambiental foi amplamente divulgado pela ONU.

Ainda assim, até hoje grandes indústrias pressionam governos1 de forma 
que mesmo sem pesquisas que confirmem segurança no uso de determinados 
insumos, estes são adotados e incentivados por meio de financiamentos. O 
mesmo ocorre para o desenvolvimento e uso de sementes transgênicas.

Os movimentos de contestação que levaram à emergência da agroeco-
logia têm suas especificidades em vista do histórico particular de cada país. 

Em diversos países a modernização da agricultura foi contestada por outras 
propostas, como a “Agricultura Biológica” na França (AUBERT, 1977), “Agri-
cultura Biodinâmica” na Alemanha (KOEPF, 1983), “Agricultura Orgânica” na 
Inglaterra e Estados Unidos (HOWARD, 2007; RODALE, 1983), “Agricultura 
Natural” no Japão (OKADA, 1984; FUKUOKA, 1985) (COSTA, 2017).

O desenvolvimento do padrão tecnológico da agricultura no Brasil

No Brasil colônia era praticada agricultura de subsistência por indígenas 
e migrantes, mas também agricultura de exportação e exploração extrativista 
dos recursos naturais, que serviram como recursos necessários para o avanço 
do sistema capitalista.

As colônias serviram como base da acumulação primitiva do capital. 
Especificidade de exploração predatória sem nenhuma preocupação com dete-
rioração do ambiente, que passa por diversos ciclos – o ciclo do açúcar, da 
borracha, do café etc., para produção de exportação.

Houve alteração na forma de explorar a força de trabalho, para a assala-
riada, mas não foram feitas alterações estruturais que garantisse acesso justo 
da população ex-escrava, tanto à terra, quanto à qualquer direito (moradia, 
saúde, educação, trabalho, bens de consumo, etc.).

A Reforma Agrária não foi realizada, os posseiros não foram incenti-
vados nem tiveram garantia de suas terras, estando submetidos à legislação 

1 O governo é pressionado de várias formas, uma delas é por meio de financiamentos privados, ou ainda um 
membro de alto cargo da empresa ocupando cargos públicos. No filme “O mundo segundo a Monsanto” é 
mostrado o conceito de “porta giratória”, no qual diretores da empresa se tornam ministros ou membros da 
órgãos públicos que determinam a liberação de inovações científicas.
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que determina que a terra é de quem tem capital para pagar por ela, e não de 
quem nela trabalha.

Já os incentivos para aqueles que tem recursos os deixam com mais 
acesso ainda às novas tecnologias. Em 1890 foi fundado o Instituto Agro-
nômico de Campinas para estudar o uso de recursos locais, melhoramento 
genético, adaptação de espécies exóticas (a partir dos anos 30 pesquisas para 
utilização de agroquímicos). Incrementos tecnológicos voltados para o grande 
produtor. A partir de 1900 começam a investir em Instituições de Ensino e 
pesquisa, frequentada e dirigida pelas mesmas classes sociais dominantes.

Mais tarde, com grande incentivo do bloco capitalista mundial a dita-
dura militar (1964-1985) abriu nossas fronteiras para o pacote tecnológico 
derivado da indústria bélica: maquinaria pesados, herbicidas, inseticidas, 
fungicidas, entre outros (ANDRADES, GANIMI, 2007). O uso de insumos 
foi se tornando hegemônico, ampliando os investimentos científicos para seu 
desenvolvimento, ainda que críticas estivessem sendo feitas. 

O Brasil sempre se pautou em políticas para atender à grande e média 
escala de produção e as universidades eram vinculadas às tecnologias quí-
mica e mecânica atendendo aos interesses dos grandes ruralistas e gru-
pos econômicos.

A ditadura militar brasileira (1964-1985) não permitia críticas sociais 
ou políticas ao regime, mas críticas ambientais tinham espaço na mídia. Foi 
nesse contexto que, na segunda década dos anos 70, foram organizados os 
primeiros eventos da denominada agricultura alternativa. O protagonismo dos 
agrônomos desdobraria no engajamento destes profissionais em movimentos 
ambientais e sociais.

O lançamento em 1964 do livro “A moderna agricultura intensiva” por 
Anna Maria Primavesi e Artur Primavesi é um marco na crítica ao avanço das 
tecnologias modernas neste período. O tema central é a biocenose do solo na 
produção vegetal, pela qual se compreende a complexidade da fertilidade dos 
diferentes solos brasileiros, e a importância dos ciclos biogeoquímicos promo-
vidos por diversos seres vivos que não sobreviviam ao uso dos agrotóxicos.

Em 1976 Lutzemberger, lançou o Fim do Futuro? Manifesto Ecológico 
Brasileiro, subscrito por nove entidades ecológicas do Brasil. Teve grande 
importância no movimento ambientalista depois de ter se demitido da BASF, 
empresa que produzia insumos agroquímicos. Agrônomo, despertou questio-
namentos em parte de seus colegas, que aderiram às críticas sobre sua atuação 
profissional. A formação acadêmica desconsiderava os aspectos ambientais e 
sociais, focando-se apenas na questão produtiva e financeira.

Adilson Dias Paschoal, em 1979, publicou o livro “Pragas, Pragui-
cidas e a Crise Ambiental: problemas e soluções”, que discorre sobre os 
efeitos dos organoclorados nos ecossistemas. Os desequilíbrios biológicos 
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causados aumentaram o número de pragas agrícolas, uma vez que a dinâmica 
populacional das espécies é ignorada ao eliminarem seus inimigos naturais. 
Segundo Paschoal (1979), de 1958 a 1976 foram descritas 400 novas pragas 
na agricultura brasileira, mesmo período em que o uso de agrotóxicos foi 
intensificado (PASCHOAL, 1979).

Neste mesmo ano (1979), Ana Primavesi lançou um dos livros mais 
importantes para o movimento de agricultura alternativa Manejo ecológico do 
solo: a agricultura em regiões tropicais, no qual a autora contesta os preceitos 
vigentes pelo padrão tecnológico adotado no Brasil, de manejo intensivo do 
solo e utilização de adubos altamente concentrados e solúveis. Afirmava que 
essa prática não funciona nos solos tropicais, que recebem intensas chuvas e 
insolação e que tem ciclos biogeoquímicos que precisam ser preservados para 
evitar lixiviação, com pouco revolvimento do solo, adubos pouco solúveis, 
manejo do microclima (quebra-ventos).

Surgimento e desenvolvimento da Agricultura Alternativa

No âmbito institucional, no final dos anos 70 foi organizado o Grupo de 
Estudos de Agricultura Alternativa, composto dentre outros, por Ana Maria Pri-
mavesi e Yoshio Tsuzuki agrônomo e produtor orgânico. Este coletivo fazia parte 
da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP), 
que escolheu José Lutzenberg como o agrônomo do ano de 1978, destacando as 
questões ambientais da agricultura, o que gerou desconforto em alguns colegas.

Neste mesmo período a direção da Federação das Associações de Enge-
nheiros Agrônomos do Brasil – FAEAB foi composta por agrônomos progres-
sistas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro. No início 
dos anos 80 essa linha política ocupou a presidência nacional da Federação 
onde conseguiu se manter até início dos anos 90.

A FAEAB discutiu questões ambientais promovendo críticas ao padrão 
tecnológico e à agricultura moderna pautando inclusive a defesa da democracia 
e a luta de classes. Foi deste caldo de profissionais e estudantes engajados 
com questões ambientais e sociais que nasceu o Movimento de Agricultura 
Alternativa – MAA.

Algumas ONGs também surgiram neste período (final dos anos 70 / 
início dos anos 80) fortalecendo a produção sem agrotóxicos como é o caso 
da Cooperativa de Consumidores COOLMÉIA, fundada em 1978, Porto Ale-
gre (RS). Esta Cooperativa comercializava produtos convencionais até que 
naturalistas, budistas e pacifistas, alguns vindos da Europa, com experiência 
nos movimentos de agriculturas progressistas de lá interferiram na produção.

Outras ONGs que trabalhavam com assistência técnica e comercializa-
ção de produtos orgânicos, como por exemplo a Associação de Agricultura 
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Orgânica – AAO (SP), Associação Mokiti Okada – MOA (SP), Associação de 
Agricultura Ecológica do Distrito Federal – AGE (DF), ampliaram a abran-
gência nacional do MAA.

No Rio Grande do Sul o papel da sociedade civil foi decisivo para a 
promulgação da primeira Lei de uso de Agrotóxicos do Brasil. Elaborada pelo 
poder legislativo do Rio Grande do Sul, assessorado por militantes da Socie-
dade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS). Promulgada em 1983, 
após um longo percurso em que convergiam instituições civis de defesa do 
Meio Ambiente e a de agentes públicos como a Comissão de Direitos Huma-
nos e Meio Ambiente, abrindo-se um amplo debate com a sociedade. Tornando 
obrigatório o Receituário Agronômico e exercendo rigoroso controle sobre o 
uso, comercialização de distribuição de agrotóxicos, a lei passa a ser aprovada 
em outros oito estados brasileiros. 

Em 1982 o Grupo de Estudos de Agricultura Alternativa organizou o 1º. 
Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa (EBAA), que ocorreu em Curi-
tiba em abril de 1981, sob a coordenação da AEAPR. A proposta tinha sido 
formulada pelo grupo da AEASP, de São Paulo, mas não teve apoio do então 
prefeito Paulo Maluf, por isso o encontro foi no Paraná. O evento contou com 
cerca de 300 participantes, todos agrônomos e estudantes. Foram apresentadas 
duas experiências pioneiras, a Estância Demétria (Botucatu, SP), criada por 
um grupo de jovens europeus da agricultura biodinâmica e Yoshio Tsuzuki, 
engenheiro agrônomo formado no Japão (LUZZI, 2007).

Por mais que diversos povos do campo, das águas e das florestas produ-
zissem de forma agroecológica, eles não estavam organizados como hoje e 
também não tinham acesso nem aos pacotes tecnológicos nem aos agrônomos 
que contrapunham o modelo hegemônico. Por isso afirma-se que as primeiras 
iniciativas concretas de produção orgânica surgiram na década de 70 e loca-
lizavam-se no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Um dos palestrantes era cientista da agricultura biológica da França, 
Claude Aubert. A SARGS aproveitou a ocasião e organizou o 1º Curso da 
Agricultura Biológica no Rio Grande do Sul. 

Neste primeiro encontro, começa a ser forjado o conceito de agricultura 
alternativa: O conceito de agricultura alternativa, elaborado por ocasião do I 
EBAA e que consta na Carta de Curitiba, explicita que a agricultura alternativa 
era entendida de uma forma ainda bastante restrita, ou seja, como um conjunto 
de técnicas que deveriam ser utilizadas de forma integrada e em equilíbrio 
com o meio ambiente (LUZZI, 2007).

Em 1983 a Federação de Órgãos para a Assistência Social e Econômica 
elaborou o Projeto de Tecnologias Alternativas (PTA/FASE), que deu origem 
à Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA). A 
AS-PTA, constituída por diversos profissionais que retornaram do exílio na 
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Europa, foi bastante importante tanto na articulação tanto do MAA, quanto 
de movimentos sociais do campo, nacionais, da América Latina e Europa.

No Brasil, a AS-PTA articulou a Rede de Intercâmbio Tecnológico que 
chegou a abranger 10 estados envolvendo diversas ONGs, dentre elas: Tijupá 
(MA); ESPLAR e CTA de Quixeramobim (CE); Fundação Josué de Castro; 
Rede de Intercâmbio de Tecnologia e CTA de Ouricuri (PE); Rede de Inter-
câmbio de Tecnologia de Minas Gerais e CTA Zona da Mata (MG); Rede de 
Intercâmbio de Tecnologia e APTA (ES); PROTER (SP); ASSESOAR (PR); 
VIANEI (SC); CETAP (RS) (COSTA, 2017).

Os contatos internacionais viabilizaram recursos de agências filantrópicas 
europeias para diversas atividades, como por exemplo a discussão da agricul-
tura alternativa nos movimentos sociais do campo, que até então pautavam 
a reforma agrária atrelada ao suporte técnico convencional. Posteriormente 
passaram a trabalhar também na divulgação científica, problematizando o 
modelo agrícola hegemônico.

Em 1984, no contexto de abertura democrática, diversos governadores 
progressistas haviam sido eleitos. Neste mesmo ano FAEAB e AEARJ orga-
nizaram o II EBAA, no Rio de Janeiro. Os temas debatidos incluíram controle 
biológico de pragas, valor biológico dos alimentos, manejo de solos tropicais, 
adubação verde, agrossilvicultura, reciclagem de lixo, vermicompostagem, 
alternativas ao uso de agroquímicos, energia na agricultura, sistemas de pro-
dução familiares, e problemas sociais no campo (COSTA, 2017). 

A lei de uso dos agrotóxicos, aprovada pela Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, também estava em evidência.

Estiverem presentes no evento 23 Secretários Estaduais de Agricultura, 
de Trabalho, de Meio Ambiente e de Saúde, pertencentes a 12 estados, que 
assinaram um Protocolo de Intenções, se comprometendo a: constituir um 
Conselho Interestadual entre os presentes; incentivar pesquisas e assessoria 
para o desenvolvimento de tecnologias para agricultura alternativa; implemen-
tar leis de proteção ambiental, por exemplo restringindo o uso de agrotóxicos, 
uma das principais questões debatidas pelos agrônomos e estudantes do MAA.

No III EBAA, realizado em Cuiabá no ano de 1987, estiveram presen-
tes 3000 pessoas, com grande presença de estudantes (a Federação dos Estu-
dantes de Agronomia contribuiu na organização do evento) e cerca de 300 
agricultores participantes de movimentos sociais do campo, convidados princi-
palmente pelo PTA/FASE e EMATER MT. Estiveram como debatedores lide-
ranças do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (CONTAG).

Neste Encontro foi enfatizada a crítica ao capitalismo na agricultura, 
apontando-se a relação entre degradação ambiental e marginalização social. 
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O pacote tecnológico da Revolução Verde levando à contaminação do solo, da 
água, e das cadeias alimentares e ainda endivida pequenos agricultores, tor-
nando-os dependentes das indústrias de insumos e mecânica (LUZZI, 2007).

O IV EBAA, realizado em Porto Alegre em 1989, foi mais acadêmico 
em seu formato, ainda que diversos agricultores estivessem presentes dentre 
os 4000 participantes. Este foi o último encontro, uma vez que a coordenação 
estava com uma composição diferente (sem a presença do PTA/FASE) e as 
direções da FAEAB eleitas eram conservadoras e não deram apoio financeiro.

Agricultura Orgânica e Agroecologia

Nos anos 90, a denominação “Agricultura Alternativa” foi dando lugar 
à “Agricultura Orgânica” e à “Agroecologia”.

Miguel Atieri estudou diversas formas tradicionais de produção, como 
as indígenas e camponesas, difundindo, a partir dos anos 90, o termo agroe-
cologia. A conciliação da forma de se produzir aliada à manutenção e à pre-
servação dos ciclos naturais, incluindo questões socioeconômicas de cada 
local caracteriza essa ciência. 

Vários autores, como Gliessman, Sevilla-Guzmàn, Caporal, entre outros, 
estudam diversas formas de produzir, mantendo em comum o princípio da 
agricultura intrínseca à ecologia, considerando fundamental as comunidades 
que produzem.

Miguel Altieri conceitua agricultura orgânica como uma das vertentes da 
agroecologia, uma vez que não há utilização de insumos tóxicos no manejo do 
meio ambiente. No entanto, na produção orgânica, é possível trabalhar com 
a substituição de insumos, podendo ser implantada em grande escala. Já na 
agroecologia é necessário promover a reorganização do sistema de produção 
de acordo com os ciclos biogeoquímicos naturais, o que não é possível em 
grande escala ao considerarmos os biomas brasileiros. 

O termo agricultura orgânica foi consolidado principalmente pelas orga-
nizações de certificação participativa (AAO, de 1989, Associação de Agri-
cultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro – ABIO, de 1985, Rede 
Ecovida, de 1998).

Essas associações trabalhavam articulando a comercialização de produtos 
orgânicos a partir da certificação participativa, o que promovia organização e 
estudo por parte tanto dos agricultores quanto dos técnicos.

No entanto, diversos produtores orgânicos defendiam a certificação indi-
vidual, abrindo possibilidade para que a produção tenha a mesma organização 
das produções convencionais, com substituição de insumos para os que não 
sejam tóxicos ao meio ambiente e ao ser humano. Assim, parte dos produ-
tores orgânicos têm, até hoje, uma perspectiva mercadológica, que não está 
preocupada em alterar as bases da estrutura de produção e de lucro.
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Na agroecologia a qualidade não depende apenas dos tipos de insumos 
utilizados, mas também de fatores ecológicos e sociais. Parte de outro princí-
pio de relação entre quem produz, o solo e a plantação. A qualidade pode ser 
garantida na base da confiança entre agricultores, técnicos e consumidores, 
evitando o dispendioso investimento nos selos orgânicos (a não ser os parti-
cipativos, que existem em poucos lugares).

A agroecologia também assume e passa a desenvolver metodologias 
participativas, o que é inédito na relação entre agrônomos e agricultores. 
Bastante influenciados por Paulo Freire e a efervescência desta questão nos 
anos 90, técnicos e produtores passaram a trocar conhecimentos para avaliar 
o manejo de cada área da propriedade e da propriedade rural como um todo. 
O agroecossistema é o objeto de análise, observado diariamente pelos agri-
cultores e compartilhado com os técnicos. Esta mudança metodológica é um 
marco bastante importante dos anos 90.

Expansão da articulação e consolidação da agroecologia

O movimento agroecológico atinge essa complexidade concomitante-
mente à maturidade atingida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). Inicialmente o MST lutava por terra e conforme se articulava, 
expandia tanto sua atuação territorial, quanto sua bandeira de luta, que passou 
a ser a Reforma Agrária.

O Projeto da Reforma Agrária previa o aporte de recursos para que não só 
os agricultores tenham o direito de plantar, mas que conseguissem sobreviver 
no campo. Assim, previa investimentos em saúde, educação, moradia, além 
das diretamente relacionadas à produção agrícola.

No início os Sem Terra tinham como modelo de produção, a hegemônica 
agricultura convencional, mas perceberam seus limites, tanto ecológicos, 
quanto econômicos. A tendência dos pequenos dentro do sistema capitalista, 
é falir. São poucos os que conseguem crescer – e esse crescimento se dá por 
meio da falência dos demais. Organizaram cooperativas pois assim consegui-
riam dividir os trabalhos e as famílias seriam melhor remuneradas.

Politicamente a organização de cooperativas transformaria os trabalhado-
res culminando na consciência coletiva, fortalecendo a divisão do trabalho, a 
confiança e a unidade dos assentados. Porém, economicamente o MST possuía 
como modelo a tecnificação do campo nas bases da Revolução Verde.

Em 1986, no Rio Grande do Sul, o MST começou a ser assessorado pelo 
Centro de Tecnologias Alternativas Populares – (CETAP), uma ONG ligada 
à ASPTA/FASE, que tinha como princípio as tecnologias alternativas.

O tema ambiental foi sendo debatido com bastante polêmica dentro 
do MST, até que em 1995 essa questão foi colocada na carta final de seu 3o 
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Congresso Nacional. O MST entrou na Via Campesina, que debatia amplamente 
a Soberania Alimentar. A sociedade como um todo também cobrava o posiciona-
mento do Movimento a respeito das questões ambientais e sociais da produção.

O MST tornou a agroecologia uma bandeira de luta, tanto para dentro 
do movimento, assumindo a necessidade de educação e convencimento dos 
Sem Terra para esta forma de produção, quanto para fora, lutando por políti-
cas públicas. Assim expandiram sua articulação junto à ONGs, professores e 
pesquisadores que construíam o conhecimento agroecológico.

Nos anos 2000, diversas ONGs, incluindo a AS-PTA, juntamente com 
movimentos sociais do campo (MST, MPA, FETRAF-Sul e parte da CON-
TAG) articularam os Encontros Nacionais de Agroecologia.

O I ENA aconteceu em 2002 e dos 1200 participantes e metade eram 
agricultores, – que apresentaram mais de 400 trabalhos. Dos encontros derivou 
a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que atuava ao longo do ano 
articulando diversas experiências agroecológicas com instituições de pesquisa 
e de suporte técnico, ONGs e Movimentos Sociais.

O Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) aconteceu pela primeira 
vez em 2003 e foi organizado por instituições de ensino e de extensão rural. 
Dos CBAs derivou a Associação Brasileira de Agroecologia, que tinha como 
meta a produção interdisciplinar do conhecimento científico agroecológico.

Foi nessa década que diversas outras iniciativas de eventos periódicos e 
articulações começaram a ser organizadas, como as Jornadas Paranaenses de 
Agroecologia, a Festa Nacional de Sementes Crioulas, o Banco de Sementes 
Comunitário da Paraíba, entre outras.

Essas articulações também atuaram na elaboração de políticas públicas 
junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e parte delas passaram a 
ser as executoras dessas políticas. 

Desenvolvimento das Políticas Públicas 

Na década de 70, foram fundadas a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (EMBRATER), onde estavam ancoradas as Empresas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural ( EMATERs), que eram estaduais. 

No início, essas empresas estavam voltadas à grande produção, incen-
tivando os médios e grandes produtores com financiamentos de pesquisa e 
de produção, já que esses tinham capacidade de absorver as tecnologias de 
ponta e aumentar a renda rapidamente.

Já nos anos 80, as políticas públicas de assistência técnica sofreram 
diversas críticas e passaram a priorizar pequenos e médios produtores. 
Romeu Padilha de Figueiredo assumiu a EMBRATER e direcionou debates 
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que consideravam diversas questões alinhadas à perspectiva agroecológica, 
dentre elas uma das centrais, a metodológica:

[...] um processo dialógico e participativo, que considere o homem como 
sujeito de sua ação – que exercita sua inteligência, seu raciocínio e sua 
criatividade em busca de soluções e decisões que sejam capazes de modi-
ficar ou transformar o mundo físico e social” (CAPORAL, 1998, p. 91).

No entanto, a prática da maior parte dos técnicos continuou sendo a de 
difusão de tecnologias agrícolas sem considerar questões culturais e sociais 
do próprio agricultor. 

Romeu Padilha de Figueiredo trazia uma política que era realmente 
transformadora para o campo brasileiro, democrática e popular. No entanto, 
em 1988, quando Fernando Collor de Melo assume a presidência, a política 
agrícola volta a focar em grandes safras, e os programas de assistência se 
alinham a essa perspectiva. Ainda que o presidente da EMBRAPA fosse Luis 
Carlos Pinheiro Machado, um grande defensor da agroecologia, a maior parte 
dos trabalhadores eram bastante conservadores.

Em 1990, Collor extinguiu a EMBRATER e a assistência passou a ser 
coordenada pela EMBRAPA, sem direcionamento nacional e com muita 
escassez de recursos. Isso levou alguns estados, principalmente os do Sul, a 
assumirem as Assistências Técnicas de Extensão Rural (ATERs), junto com 
ONGs e movimentos sociais. 

A EMATER Gaúcha e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (EPAGRI) foram bastante importantes na implemen-
tação da agroecologia nestes estados. Já nas outras regiões as ATERs ficaram 
praticamente abandonadas.

Em 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do 
país, as ATERs foram reestruturadas com a participação de mais de 100 enti-
dades. O Departamento de Assistência Técnica de Extensão Rural foi criado, 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

As ATERs fizeram diversos cursos de capacitação, elaborados a partir dos 
princípios científicos agroecológicos, inclusive com quilombolas, extrativistas, 
indígenas e pescadores artesanais. Receberam aporte financeiro e elaboraram 
diversas diretrizes para o trabalho de assistência técnica. Ainda que muitas 
práticas fossem retrógradas e com o passar do tempo os técnicos tivessem 
demanda em excesso, essa política foi transformadora para o campo brasileiro. 

A EMBRAPA Agrobiologia organizou o I Encontro Nacional de Pesquisa 
em Agroecologia em 1999 e avaliaram que os pesquisadores agroecológicos 
estavam isolados, tanto por falta de política da empresa, quanto por falta de 
relatos de pesquisas dos agricultores, entre outros.
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A partir deste encontro, diversos grupos de trabalho foram organizados, 
propondo-se a debater a produção orgânica de forma mais articulada. A partir 
daí, em 2005, foi elaborado o Marco Referencial em Agroecologia, incenti-
vando e incorporando cada vez mais este debate na instituição. 

Atualmente, o debate agroecológico está sendo cada vez mais difundido 
entre os povos do campo, das águas e das florestas, que estiveram presentes 
em número considerável no último Congresso Brasileiro de Agroecologia 
(2019), Aracaju - SE. O protagonismo feminino, as questões raciais, e demais 
questões identitárias têm sido debatidas cada vez mais, tanto nos movimen-
tos sociais, quanto nas articulações, como na ANA, que se tornou uma das 
principais articuladoras da agroecologia no Brasil. 

O atual governo está negligenciando a destruição de enormes extensões 
dos biomas brasileiros, desmontando cada vez mais as políticas públicas que 
incentivem a agroecologia. No entanto, entre os produtores e nas instituições 
de pesquisa e extensão, tivemos um avanço bastante significativo nos gover-
nos anteriores em relação ao avanço da agroecologia e somos cada vez mais.

Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. 
(Cecilia Meireles – verso de seu poema intitulado Desenho).
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Introdução

A construção da Agroecologia na região da Zona da Mata mineira está 
intrinsecamente relacionada com a história do movimento da agricultura alter-
nativa na região, que desde seu início teve uma forte influência da Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV), como será visto a seguir. 

O movimento por uma agricultura alternativa surgiu na década de 1980 
em algumas universidades brasileiras, dentre elas a UFV, a partir da criação, 
pelos estudantes, de grupos de agricultura alternativa. Na instituição, neste 
período, foram organizados o Grupo Alfa de Ecologia e, posteriormente, o 
Grupo de Agricultura Alternativa de Viçosa. O movimento nas universidades, 
entretanto, não ocorria de forma isolada. Em outros segmentos da sociedade, 
como nas categorias profissionais - a exemplo da agronômica, e nas comuni-
dades rurais também eram implementadas diversas ações. 

Nas comunidades rurais, o movimento por uma agricultura alternativa 
esteve muito articulado às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Além 
disso, os agrônomos recém-formados e oriundos dos grupos estudantis de 
agricultura alternativa contribuíram também com o debate sobre a agricultura 
alternativa nas comunidades. Muitos desses estudantes foram responsáveis 
pela criação de várias organizações não governamentais (ONGs), nos dife-
rentes estados brasileiros. Em Minas Gerais, das cinco ONGs criadas nesse 

2 Agradecemos a FAPEMIG e ao CNPq por todo apoio dado ao projeto do ECOA. Agradecemos ainda ao 
CTA  e aos agricultores e agricultoras familiares camponesas e suas organizações por toda a parceria ao 
longo de tantos anos.
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período, quatro delas tiveram uma forte influência de estudantes egressos da 
UFV, a exemplo do Centro de Tecnologias Alternativas (CTA) da Zona da 
Mata. A partir da articulação entre essas organizações, foi formada a Rede 
Projeto de Tecnologias Alternativas (PTA), que constituiu o embrião da Arti-
culação Nacional de Agroecologia (ANA). Em nível estadual, a partir da ANA, 
foi organizada a Articulação Mineira de Agroecologia (AMA).

No âmbito regional, o CTA sempre trabalhou em parceria com os movi-
mentos sindicais dos trabalhadores rurais, as associações comunitárias e agri-
cultores familiares da Zona da Mata, assim como com a UFV. Aliás, uma das 
razões do estabelecimento da sede do CTA em Viçosa foi sua proximidade 
com a UFV. Isto porque a parceria com a UFV emergiu de uma compreensão 
compartilhada sobre a importância do conhecimento científico para a cons-
trução da Agroecologia e, sobretudo, da necessidade de sua articulação com 
o conhecimento popular. 

A dimensão científica emergiu com mais vigor quando, na década de 90, 
o movimento da agricultura alternativa passou a ser identificado como Agroe-
cologia, a partir da tradução para o português do livro Agroecologia: as bases 
científicas da agricultura alternativa (1989), editado pelo professor da Uni-
versidade de Berkeley (USA), o chileno Miguel Altieri e traduzido para o 
português por Patrícia Vaz. Entretanto, a dimensão científica da agroecologia 
se articula a outras duas dimensões: a da prática e do movimento. Enquanto 
movimento, a identificação com a Agroecologia também foi fortalecida a partir 
da articulação do movimento brasileiro com outros países da América Latina, 
via o Consórcio Latino-americano de Agroecología y Desarrollo (Clades) e 
outras organizações e projetos. 

Assim, a Agroecologia, em especial na América Latina, assume três 
dimensões fundamentais e extremamente articuladas: ciência, movimento 
e prática. A Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), em seu estatuto, 
entende a Agroecologia como ciência, movimento político e prática social, 
portadora de um enfoque científico, teórico, prático e metodológico que arti-
cula diferentes áreas do conhecimento de forma transdisciplinar e sistêmica, 
orientada a desenvolver sistemas agroalimentares sustentáveis em todas as 
suas dimensões (econômica, social, ecológica, cultural, política e ética).

Como forma de fortalecer a dimensão científica da Agroecologia, iniciou-
-se na UFV, ainda na década de 90, a construção do Núcleo de Agroecologia, 
que também naquele momento era denominado ECOA. Por várias razões, 
entre elas a saída para treinamento de professores ligados à Agroecologia, o 
núcleo não foi institucionalizado. Todavia, a construção da Agroecologia na 
região continuou e avançou significativamente. 
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Na Zona da Mata mineira, a construção em rede, em parceria com o 
CTA e com organizações dos agricultores familiares da região, traz as outras 
dimensões da agroecologia enquanto movimento e prática. Essa construção 
se deu e se dá com o envolvimento de professores, pesquisadores, estudantes 
e técnicos de muitos departamentos da UFV. Os resultados desta interação 
estão materializados nas várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, 
trabalhos publicados, projetos de pesquisa e de pesquisa com interface com a 
extensão, desenvolvidos pela instituição e, em especial, na parceria de longa 
data da UFV com o CTA e as organizações de agricultores.

Algumas iniciativas

Neste percurso histórico, vale destacar que o primeiro projeto de pes-
quisa com sistemas agroflorestais foi financiado pela Fundação Ford em 1995 
e, em 1996, foi aprovado o primeiro projeto pela da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Também em 1996, foi 
realizado o primeiro projeto Estágio Interdisciplinar de Vivências (EIV), que 
segue acontecendo até os dias atuais. O EIV permite aos estudantes da UFV 
vivenciarem experiências agroecológicas, na região de Viçosa e em outras no 
Estado de Minas Gerais. Mais de 500 estudantes já realizaram esse estágio e os 
impactos na sua formação, tanto profissional como cidadã, são consideráveis. 
A influência destas vivências na vida pessoal e profissional dos estudantes 
está relatada em vários depoimentos tocantes e consistentes. Com a opor-
tunidade dada pelo Programa Ciência sem Fronteiras, em 2012, o EIV foi 
também criado e realizado na Universidade de Wageningen, na Holanda, onde 
já aconteceram duas edições do estágio (Farm Experience Internship - FEI). 

Programa Teia

Em 2004, foi elaborada a proposta do Programa Teia de extensão uni-
versitária com atividades pautadas pelos princípios agroecológicos. O Pro-
grama Teia foi apoiado financeiramente de forma contínua pelo Programa de 
Extensão Universitária (ProExt) do Ministério da Educação (MEC), durantes 
os governos populares de Lula e Dilma. Em seus 12 anos de existência, o 
Programa Teia realizou vários encontros e atividades com agricultores fami-
liares da região, com destaque para os Terreiros Culturais nas comunidades e 
as Trocas de Saberes realizadas na UFV. Para estas atividades foram criadas, 
desenvolvidas, adaptadas e reinventadas metodologias diversas, tais como as 
Instalações Pedagógicas, os Círculos de Cultura, os Intercâmbios Agroecoló-
gicos e as Caravanas Agroecológicas. 
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Troca de saberes

Desde 2009, o Programa TEIA contribui com a organização do evento 
denominado Troca de Saberes, que é realizado no início da tradicional Semana 
do Fazendeiro da UFV. A Troca é organizada pela Pró-reitora de Extensão e 
Cultura, professores e estudantes do Programa de Extensão TEIA, Assessoria 
de Movimentos Sociais em parceria com o Centro de Tecnologias Alternativas 
da Zona da Mata, Sindicatos de Trabalhadores Rurais de diversos municípios 
e movimentos sociais. Esta é uma experiência importante para a construção 
do conhecimento agroecológico e tem como objetivo geral consolidar uma 
ecologia de saberes, através da ressignificação e reelaboração dos conheci-
mentos produzidos entre a universidade e a dimensão popular da sociedade. 
Para isso, a cada ano, busca-se aprofundar em metodologias que qualifiquem 
reflexões entre os participantes, reelaborando constantemente a concepção de 
extensão da Universidade. As Instalações Artístico Pedagógicas e os Círculos 
de Culturas são dois importantes instrumentos metodológicos utilizados.

Instalações Artísticos Pedagógicas

As Instalações Artísticas Pedagógicas são o ambiente privilegiado de 
intercâmbio entre o saber popular e o saber universitário. As instalações são 
cenários compostos por elementos da realidade, suscitadores de problema-
tização e reflexão. Uma instalação guarda semelhanças com uma instalação 
artística em sua dimensão estética, na multiplicidade de “suportes” utilizados 
e na espacialização que monta e desmonta conforme o contexto em que se 
insere. Além disso, promove um despertar de sensibilidades a serem re-simbo-
lizadas e interdisciplinarizadas a partir da interpretação dialogada de “leigos”. 
As instalações foram inspiradas nos programas de formação dos trabalhadores 
que a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e suas Escolas Sindicais, rea-
lizadas nos anos 1980 e 1990. Uma outra referência é a “realia” utilizada em 
algumas classes de educação infantil (ALVES et al., 2011, p.14)

Círculo de Cultura

O círculo de cultura é uma metodologia proposta por Paulo Freire. Os 
círculos de cultura promovem o processo de ensino e aprendizagem, da leitura 
e da escrita, realizando debates sobre questões do cotidiano. Um Círculo de 
Cultura é expressão de um momento riquíssimo para o exercício dialógico 
em qualquer tipo de promoção coletiva que incentive processos educativos, 
assumidamente, com postura de vida participativa, seja na escola, na extensão, 
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em ambientes rurais e urbanos. O círculo de cultura horizontaliza os conhe-
cimentos e se mostra como uma ferramenta que potencializa a dialogicidade 
entre os participantes, sejam agricultores, estudantes, trabalhadores informais, 
etc. Uma forma de realizar os círculos de cultura é iniciar com uma pergunta. 

As pessoas, em círculo, respondem a esta pergunta. Cada resposta deve 
ser sintetizada em uma palavra e uma palavra por vez. Esta palavra é escrita em 
um quadro negro ou em uma tarjeta. Após todos responderem com uma pala-
vra, cada um pelo nome, é chamado a explicar o significado da palavra. Todos 
os significados são então sintetizados e compõem a resposta do grupo àquela 
pergunta. Podem-se fazer quantas rodadas se queiram e que tenha tempo, mas 
sempre respeitando o princípio de que cada pessoa expresse uma ideia por vez.

Terreiro cultural e festas populares

Os eventos denominados “Terreiro cultural” são entendidos como instru-
mentos de educação popular e libertária. Eles são construídos em caráter de 
excursão pedagógica em diferentes comunidades da Zona da Mata mineira. 
Para preparar o evento, as comunidades são visitadas previamente. Durante a 
visita, realiza-se um diagnóstico cultural participativo para identificar de forma 
coletiva, as manifestações da cultura popular nas comunidades como alimen-
tação, festas, grupos culturais, benzedeiras, parteiras, práticas ancestrais e etc. 
Durante a preparação e realização do evento, procura-se refletir sobre as condi-
ções de opressão estabelecidas. No dia do evento, que normalmente dura todo 
o dia, as pessoas ou grupos da comunidade apresentam seus fazeres e saberes 
em uma grande celebração da cultura popular e da agroecologia. Oficinas são 
também realizadas para aprender sobre determinado tema, identificado durante 
o diagnóstico. Essas oficinas são ministradas por pessoas de fora ou da própria 
comunidade. Por exemplo, em um dos terreiros uma pessoa de uma comuni-
dade ensinou a fazer perna de pau. A comunidade servida no dia do evento, 
na medida do possível, é local e agroecológica. Desde 2009, foram realizados 
diversos eventos em constante reinventar do redesenho teórico-metodológico. 

Recentemente, os atores do movimento agroecológico da Zona da Mata 
têm entendido as festas populares como grandes terreiros culturais e têm 
colaborado em especial com as festas de Nossa Senhora do Rosário (qui-
lombo Córrego do Meio, em Paula Cândido), Fogueira de São Pedro (Espera 
Feliz) e a Festa da Terra (Acaiaca). A Troca de Saberes é considerada uma 
grande festa. As festas trazem resiliência e resistência para a luta e têm sido 
compreendidas como lugares privilegiados de fortalecer e avançar com a 
construção da agroecologia. 
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Caravanas agroecológicas

Em 2013, a preparação do III Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) 
contou com a organização de 14 Caravanas Agroecológicas no Brasil, na qual 
a primeira, uma experiência piloto envolvendo participantes de todas as regiões 
do país, foi realizada na Zona da Mata de Minas Gerais. Os resultados destas 
caravanas foram apresentados em Instalações Pedagógicas durante o III ENA. 
Estas metodologias também são utilizadas em projetos de pesquisa-ação, desen-
volvidos como parte de trabalhos de mestrado e doutorado de estudantes da UFV.

O que são as caravanas agroecológicas culturais? Por meio das Carava-
nas busca-se fazer um exercício descentralizado de análise coletiva para dar 
visibilidade aos contrastes dos diferentes padrões de desenvolvimento rural 
ou urbano dentro de cada território. Dentre os objetivos de uma caravana, 
encontram-se intercâmbio de experiências e interação cultural entre os partici-
pantes; reflexão sobre as questões territoriais sob a ótica da agricultura familiar 
camponesa ou dos moradores de periferia; e, diálogos com a sociedade.

Em caravana, os participantes visitam experiências que contribuem ou 
desafiam a construção da agroecologia; experiências desenvolvidas pelas 
agricultoras e agricultores do campo e da cidade, como sistemas agroflorestais, 
assentamentos, plantadores de água, comunidades quilombolas e indígenas e 
grupos culturais; assim como as experiências em áreas de conflitos socioam-
bientais nos territórios. 

Caravanas e instalações artísticos pedagógicas

As caravanas são construídas por rotas. Cada grupo percorre uma rota 
diferente. Na culminância das caravanas, ou seja, no encontro das rotas, ocorre 
a socialização do que foi vivenciado e construído nas rotas. Para isto, utili-
zam-se as Instalações Artísticas Pedagógicas. 

A partir do ENA, o movimento agroecológico tem utilizado a metodo-
logia das caravanas e instalações nos quatro cantos do país. Professores e 
estudantes da UFV têm sido convidados para ministrar oficinas de construção 
de instalações e caravanas em vários lugares. O movimento agroecológico 
europeu já se prepara para a construção de uma caravana agroecológica. 

Intercâmbios Agroecológicos

De 2005 a 2015, além do ProExt, o Governo Federal apoiou projetos de 
Agroecologia, muitos deles projetos de pesquisa em interface com a extensão, 
a partir de editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), com apoio de vários ministérios, com destaque para o 
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Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no que foi seguido em parte 
pelo Governo Estadual, através FAPEMIG. Os professores da UFV aprova-
ram projetos em todos os editais lançados desde então. Entre várias ações, 
estes projetos têm promovido a realização de intercâmbios agroecológicos 
em vários municípios da Zona da Mata mineira, entre eles, Divino, Pedra 
Dourada, Espera Feliz, Caparaó e Muriaé. 

Os Intercâmbios Agroecológicos constituem ricos ambientes de interação 
e aprendizagens, onde se constrói a tão almejada e necessária indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e extensão. Ao menos uma vez por mês, agricul-
tores, estudantes, professores, técnicos e quem mais se interessar, reúnem-se 
em uma unidade de produção familiar, em algum destes municípios, onde são 
desenvolvidas várias atividades que utilizam metodologias que reconhecem 
e valorizam o conhecimento dos agricultores. O Quadro 1 apresenta os 10 
passos dos Intercâmbios agroecológicos (ZANELLI et al., 2015)

Quadro 1 – Sequência de etapas realizadas nos Intercâmbios 
agroecológicos da Zona da Mata mineira

1. Mobilização
2. Mística de abertura
3. Apresentação dos participantes
4. História da família/comunidade
5. Caminhada pela propriedade e ou oficinas
6. Socialização das observações feitas durante a caminhada
7. Trocas de sementes e mudas
8. Informes e Encaminhamentos
9. Merenda agroecológica
10. Mística de encerramento

Neste ambiente de indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão são 
desenvolvidas várias das dissertações e teses dos cursos de pós-graduação da 
UFV, em especial do curso de Pós-Graduação em Agroecologia (mestrado). 
Esse programa iniciou suas atividades em agosto de 2011, com conceito 4 na 
avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e, desde então, já foram defendidas 17 (dezessete) dissertações.

Editais para criação e ou consolidação os Núcleos de Estudos em 
Agroecologia (NEAs)

Os editais do CNPq, produtos da articulação entre diversos ministérios, 
apoiaram a criação de Núcleos e Redes de Agroecologia nas Universidades. Na 
UFV, foram aprovados os projetos “Agro-ecologia dos Saberes” (58/2010) e 
“ECOAR as experiências agroecológicas” (81/2013). Ainda no edital 81/2013, 
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foi aprovado o projeto “Comboio agroecológico do Sudeste”, para apoiar 
a criação da Rede de Núcleos do Sudeste, coordenado pela UFV, no qual 
participam núcleos de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. No final de 2014, sob demanda do MDA, foi aprovado o projeto de 
sistematização das experiências dos Núcleos do Brasil, executado em parceria 
da UFV com a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA). Em 2017, foi 
aprovado o Projeto (ainda em vigência) Agroecologia e Educação do campo: 
ecoar ciências, práticas e movimentos, submetido ao edital de Núcleos de 
Estudos em Agroecologia (21/2016).

Educação do Campo e Curso de Licenciatura

É importante ressaltar que a construção da Agroecologia nesse contexto 
institucional e regional sempre foi realizada em sintonia com os movimentos 
sociais, incluindo o da Educação do Campo. A expressão Educação do Campo 
constitui um dos traços marcantes da identidade de um movimento nacional 
que, na atualidade brasileira, tem afirmado o direito da população do campo 
ser educada no lugar onde vive e, sobretudo, de uma educação pensada a 
partir deste lugar, com a participação dos sujeitos sociais e vinculada a sua 
cultura e as suas necessidades humanas e sociais (KOLLING; CERIOLE; 
CALDART, 2002). Uma educação pensada em seu sentido lato - como prática 
social que visa contribuir para o processo de construção histórica dos sujei-
tos do campo, que engloba processos formais de escolarização e processos 
educativos de emancipação e de transformação da realidade. Buscando arti-
cular a luta por políticas públicas de educação ao conjunto de políticas que 
visem à garantia dos direitos sociais e humanos dos povos que vivem no e 
do campo. O movimento da Educação do Campo afirma em seus princípios 
político-pedagógicos a defesa de um projeto de sociedade justo, democrático 
e igualitário, que contemple um modelo de desenvolvimento sustentável do 
campo. Um projeto de educação que, superando a oposição cidade-campo e 
as representações subjacentes, seja instrumento de fortalecimento de um pro-
jeto popular de valorização e transformação da agricultura camponesa, capaz 
de se integrar na construção social de outro modelo de desenvolvimento do 
campo e de sociedade.

Educação do Campo e Agroecologia possuem interfaces evidentes. Pri-
meiramente por compreender e enfatizar o direito à terra e o direito à educação 
como condição fundamental para a justiça social. Princípios como a diversi-
dade, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, cidadania e participação, 
estão presentes tanto na Agroecologia quanto na Educação do campo, como 
condição para viabilizar processos de reflexão crítica sobre a realidade do 
campo e construir alternativas às lógicas da globalização e padronização. Ou 
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seja, a Educação do Campo e a Agroecologia constituem práticas sociais e 
pedagógicas que, orientadas por uma intencionalidade e princípios comuns de 
ações e processos de transformação da realidade, visam implementar um outro 
projeto de desenvolvimento do campo e de sociedade, construído em uma 
perspectiva autônoma, participativa e de produção coletiva de conhecimentos.

É dessa interface da educação do campo com a agroecologia que, na 
UFV, professores e estudantes do Departamento de Educação, que atuam na 
Educação do Campo, sempre foram parceiros na construção da Agroecologia. 
Uma parceria histórica, cujas ações têm sido articuladas no âmbito de diversos 
programas e projetos institucionais a exemplo do Programa Teia; dos proje-
tos de apoio às Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) da região – em especial 
a EFA-Puris em Araponga e a EFA-Paulo Freire em Acaiaca; dos Cursos 
“Pré-Vestibular” Popular e Solidário; das “Escolinhas” Sindicais dos agri-
cultores; do Programa Nacional de Educação em Áreas de Reforma Agrária 
(PRONERA); do Observatório da Educação de Jovens e Adultos do Campo; 
entre outros. A culminação desse processo de interação entre a Agroecologia 
e a Educação do Campo na UFV se deu na criação, recentemente, do curso 
de Licenciatura e Educação do Campo.

Os cursos de licenciatura em educação do campo são fruto da conquista 
dos movimentos sociais, que reagiram ao diagnóstico desalentador acerca 
da realidade do campo, como o fechamento das escolas do campo, a falta de 
formação inicial e continuada dos docentes e a escassez de políticas públicas 
para o apoio às escolas do campo. Denúncias realizadas por diversas orga-
nizações do campo que levaram, entre outras ações, à criação do Programa 
de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 
(PROCAMPO) em 2007, e do Programa Nacional de Educação do Campo – 
(PRONACAMPO) em 2012.

Fruto desta política pública, a Licenciatura em Educação do Campo 
(LICENA/UFV) existe desde 2014 e habilita seus egressos para atuarem nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio com as ciências da 
natureza, além da atuação em processos educativos comunitários. A pers-
pectiva de formação do curso busca romper com a fragmentação dos saberes 
e preparar as escolas do campo e seus educadores para práticas pedagógicas 
que tenham como referência a realidade camponesa e o campo como espaço 
de vida, de cultura e como matriz para os processos de ensino aprendizagem. 
Nos últimos anos, a Licena/UFV tem contribuído, entre outras ações, com 
a Feira de Sementes crioulas durante a Troca de Saberes, e permitido com 
que cada vez mais comunidades ampliem sua autonomia sobre as sementes 
e variedades que cultivam.
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A Rede Raízes da Mata e os Sistemas Participativos de Garantia 
no Pólo Agroecológico da Zona da Mata mineira

Por intermédio dos projetos de pesquisa em interface com a extensão 
desenvolvidos pela UFV em parceria com o CTA-ZM e as organizações da 
agricultura familiar como o MST, ações voltadas para a circulação da diver-
sidade de produtos agroecológicos, realizadas ao longo das últimas décadas, 
culminaram na criação da Rede Raízes da Mata, em 2011, e mais recentemente 
na articulação do Sistema Participativo de Garantia da Qualidade Orgânica 
(SPG-ZM) e do Polo Agroecológico da Zona da Mata, ambos a partir de 2019. 

A Rede Agroecológica de Prosumidores Raízes da Mata é fruto da orga-
nização histórica do movimento agroecológico na região da Zona da Mata 
mineira. A Rede propõe a construção cultural, afetiva, ecológica e solidária 
de novos canais de comercialização para os produtos da agricultura fami-
liar (HUERTAS, 2020). A economia solidária e a agroecologia constituem 
os princípios orientadores dessa construção. A produção familiar artesanal, 
agroecológica e orgânica são organizadas em interação com outras redes de 
circulação e comercialização voltadas para essa mesma proposta, em diferen-
tes regiões do país. Atualmente, são mais de 400 (quatrocentos) produtos que 
circulam na Rede Raízes da Mata, além da prestação de serviços, relacionada 
ao fornecimento de alimentação em eventos do movimento agroecológico.

Os Intercâmbios Agroecológicos têm um papel central na construção 
coletiva e na participação social de diferentes sujeitos como estudantes, docen-
tes, agricultores (as), consumidores (as), técnicos (as) entre outros para a 
construção da Rede Raízes, do SPG e do Polo Agroecológico. A Organiza-
ção de Controle Social/OCS Raízes da Mata, criada em 2018, foi o primeiro 
grupo informal de agricultores e agricultoras familiares de Viçosa e região a 
possuírem a garantia da qualidade orgânica de seus produtos reconhecidos 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Assim, a OCS e os Sistema Participativos de Garantia da Qualidade 
Orgânica (SPG), são formas participativas de garantia criadas no Brasil e 
reconhecidas pela Lei Federal 10.831/2003 e suas normativas. Atualmente, 
segundo a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica/
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements, em 
inglês), os SPGs estão presentes em mais de 75 (setenta e cinco) países. Na 
Zona da Mata, os debates acerca da Certificação participativa, começaram 
no início dos anos 2000 com a certificação orgânica do café agroecológico, e 
em 2019 iniciou-se a construção de um SPG na Zona da Mata. 

O SPG-ZM emerge a partir da experiência da Rede com a OCS Raízes 
da Mata articulada ao processo de constituição do Polo Agroecológico, em um 
espectro mais amplo. Essa grande mobilização ocorre com a participação de 
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organizações mobilizadoras da agricultura familiar e da agroecologia na região, 
como o CTA-ZM, a EMATER-MG, as Escolas Família Agrícola (EFAs), comu-
nidades quilombolas, Institutos Federais, além de outras organizações parceiras 
como a MOGICO (Monte de Gente interessada em consumir orgânicos) de Juiz 
de Fora e o SPG da Região Metropolitana de Belo Horizonte (SPG-RMBH).

O SPG-ZM vai sendo construído aos poucos, como um projeto do Polo 
Agroecológico, pensado pelos pilares da agroecologia e da economia solidária, 
sonhado e desenhado com muitas mãos e protagonismos. De acordo com Almeida 
et al. (2020), para além de alcançar um selo de produtos orgânicos, o SPG-ZM 
visa o fortalecimento de uma identidade agroecológica, em um processo coo-
perativo de garantia da qualidade dos produtos agroecológicos que contribui na 
transição para sistemas agroalimentares mais sustentáveis. Nesse processo, até 
março de 2020, já eram mais de 20 grupos de agricultores e agricultoras interes-
sadas nesse tipo de certificação, envolvendo mais de 35 municípios da região.

Os sistemas participativos possuem características que territorializam a 
certificação orgânica, como a participação e envolvimento dos participantes, 
a transparência no funcionamento, a confiança entre os sujeitos envolvidos 
por intermédio de diferentes mecanismos como os intercâmbios, a autode-
terminação na busca da autonomia, o diálogo de saberes entre as diferentes 
culturas e a equidade de gênero e geração. Essas características dialogam 
com a construção histórica da agroecologia na região, como a luta contra 
a mineração e as barragens, a atuação junto às mulheres e a juventude, e a 
construção coletiva na busca por sistemas agroalimentares mais sustentáveis, 
entre outros (FÓRUM BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICIPATIVOS 
DE GARANTIA E ORGANIZAÇÕES DE CONTROLE SOCIAL, 2019)

PAA institucional

Em 2012, foi instituída no Brasil, via decreto presidencial, a Política 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). A Política foi 
implementada por meio de um Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo), que foi elaborado a partir de um amplo diálogo esta-
belecido entre governo e sociedade civil. Um dos objetivos do Planapo é 
fomentar a aprovação de leis estaduais de Agroecologia e Produção Orgânica. 
Essa é uma forma de apoiar o enraizamento das políticas de promoção da 
Agroecologia e o fortalecimento de articulações regionais. Estimulada pela 
experiência nacional, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
aprovou em 2014 a lei 21.146, que criou a Política Estadual de Agroecologia 
e Produção Orgânica. Nesse mesmo sentido, em 2018, a ALMG aprovou 
lei estadual criando o Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da Zona 
da Mata. Essas ações de desenvolvimento de marcos normativos no campo 
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do legislativo estadual são articuladas no contexto da Frente Parlamentar 
em Defesa da Agroecologia, Agricultura Familiar e Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

No ano de 2019, já com a mobilização para a construção do plano de 
Agroecologia da Zona da Mata em curso, AMA (Articulação Mineira de 
Agroecologia), CTA, ECOA/UFV e organizações parceiras mobilizaram 
recursos de emendas de parlamentares da Frente para implementar o Plano 
Regional de Agroecologia. Os recursos apoiaram a realização de uma cara-
vana agroecológica e de encontros e atividades diversas pelo estado, algumas 
voltadas especificamente para as mulheres, assim como o fortalecimento do 
Sistema Participativo de Garantia da Zona da Mata. A pandemia de Covid-
19 impôs uma revisão radical desses planos, ao mesmo tempo em que o fato 
de 2020 ser ano eleitoral, impediu organizações sociais de gerirem os recursos 
advindos das emendas. A rede de parcerias construída na região, ao longo das 
últimas décadas, reorientou os recursos para uma ação de compra e doação 
de alimentos da agricultura familiar nos moldes do PAA e a gestão financeira 
ficou a cargo da UFV.

Nessa ação, foram investidos R$200.000,00, utilizados para comprar 25,3 
toneladas de alimentos, compostas por 76 diferentes produtos e mais 800 kg 
de sementes crioulas (milho crioulo, arroz, arroz preto e arroz vermelho). Os 
alimentos foram fornecidos por 45 famílias agricultoras e chegaram a mais 
de 1.500 famílias rurais e urbanas em vulnerabilidade social, além de entidades 
de assistência social. As sementes foram distribuídas a cerca de 100 famílias 
de 19 municípios do estado, incluindo três assentamentos da reforma agrária 
e uma comunidade quilombola.

A inserção nacional e internacional dos professores da UFV

Nesse contexto, a UFV consolida uma trajetória histórica de construção 
da Agroecologia e da Educação do Campo em nossa sociedade, com ações e 
trabalhos reconhecidos nacional e internacionalmente. Neste aspecto, cabe 
ressaltar o papel de destaque que docentes da UFV, vinculados ao movi-
mento de construção da agroecologia e educação do campo, tem ocupado 
em importantes entidades, instituições e rede nacionais e internacionais. 
Nacionalmente, professores da UFV fizeram parte do núcleo executivo da 
Articulação Nacional de Agroecologia, da Associação Brasileira de Agroe-
cologia e do Fórum Nacional de Educação do Campo, entre outros. Inter-
nacionalmente, são convidados para ministrar conferências e palestras em 
inúmeros eventos no Brasil e no exterior para apresentar as suas experiências. 
Recentemente, a experiência agroecológica da região foi apresentada nos 
Simpósios de Agroecologia promovidos pela FAO (Organização das Nações 
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Unidas para Alimentação e Agricultura). Através dessas interações, esses 
professores participam de diversos projetos de pesquisa com cientistas do 
exterior. Em 2014, foi aprovado (ainda em execução) o programa interna-
cional de pesquisa “Benefícios da natureza nas fronteiras agrícolas-flores-
tais: conectando atores, estratégias, biodiversidade funcional e serviços dos 
ecossistemas (FOREFRONT)”, uma parceria da UFV com a Universidade 
de Wageningen (Holanda), a Universidade Nacional do México e o Colégio 
da Fronteira Sul (também do México).

Enfim... a institucionalização do ECOA

Com o objetivo de reunir, articular, ampliar e consolidar o conjunto 
das ações de pesquisa, ensino e extensão e envolver um número maior de 
professores, estudantes e funcionários da UFV com a Agroecologia e Edu-
cação do Campo, foi retomada a proposta de criação do Núcleo ECOA. O 
Núcleo foi oficialmente aprovado pelo Conselho Universitário da UFV em 
sua 401ª reunião, terceira sessão, realizada em 09 de outubro de 2015 (pro-
cesso nº 012683/2013). 

Em agosto de 2016, foi instituído o primeiro colegiado do ECOA, com-
posto por professores e técnicos dos Departamentos de Solos e de Educação. O 
colegiado tem uma função mais executiva, ao passo que a função mais delibe-
rativa ficará a cargo do Fórum, a ser constituído com os parceiros do Núcleo, 
estudantes da UFV e professores e técnicos de outros departamentos da UFV. 
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OS SABERES TRADICIONAIS 
E A AGROECOLOGIA NA 

DIMENSÃO DAS INTERAÇÕES 
CULTURAIS E HUMANÍSTICAS 

NO CONTEXTO DAS TICS

Edinalva Oliveira 

Introdução

No contexto do Projeto Político Pedagógico da UFPR – Setor Litoral 
as propostas curriculares, estão articuladas em três grandes ações: Conhecer 
e compreender; Compreender e propor e Propor e agir. As Interações Cul-
turais e Humanísticas (ICHs) inserem-se junto a segunda ações. Almeja-se 
na amplitude do processo educativo o desenvolvimento integral (cognitivo, 
afetivos e sociais) dos estudantes que buscam subsídios para uma formação 
humana, profissional, política e científica que potencializa o empoderamento, 
o protagonismo e a autonomia (PPP - UFPR – Setor Litoral, 2012). 

Adicionalmente às ICH, compreendem espaços pedagógicos em perma-
nente construção na dimensão de sua logística educativa, e dos encaminhamen-
tos distintos/diversos/plurais. Nessa dinâmica, se busca mitigar a fragmentação 
e verticalização hierárquica de oferta dos espaços educativos, ao mesmo tempo 
em que se potencializa o caráter libertário que estimula a atitude coletivo-soli-
dária dos processos de leitura da realidade. Em essência, a vivência das ICHS 
compreende desafios educativos, cuja origem reside especialmente na seleção 
das temáticas em estudo (ZANLORENZI; TAUSCHECK 2018).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) compreendem 
dispositivos digitais de ampla utilidade no processamento, armazenamento 
e transmissão de informação, o emprego destas nas últimas décadas está 
cada vez mais comum, em especial entre universitários. Todavia o uso dessa 
tecnologia requer prática, saber fazer e usar com adequabilidade no contexto 
didático e interativa oportunizando uma aprendizagem significativa e a satis-
fação dos implicados (RICOY; COUTO 2014).

A RESOLUÇÃO Nº59/2020 – CEPE (UFPR 2020), regulamentou, em 
caráter excepcional, o desenvolvimento do período especial para o desenvolvi-
mento de atividades de ensino nos cursos de educação superior, profissional e 
tecnológica da UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia 
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de COVID-19 no País. Nessa dimensão, os processos pedagógicos foram 
sistematizados por meio do uso das TICs, inclusive as ICHs. Com base nas 
argumentações apresentadas o presente texto, busca relatar o desencadeamento 
de uma experiência pedagógica. Essa foi conduzida procurando explorar a 
temática Saberes Tradicionais e a Agroecologia, no contexto de uma ICH, 
durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE).

Relato da experiência pedagógica

O primeiro aspecto para reflexão dessa experiência, vem a ser a distinção 
entre o ERE e a EAD (Educação a Distância), sendo extremamente relevante 
que estes não sejam compreendidos como sinônimos. As prerrogativas do 
ERE atendem as restrições impostas pela Covid-19, mitigando os impactos 
na aprendizagem advindos do ensino presencial. Nessa amplitude, educadores 
e educandos/educandas foram impedidos, por decreto, de frequentarem as 
instituições educacionais, evitando a disseminação do vírus, gerando do dia 
para noite a necessidade de ressignificar o planejamento do espaço pedagógico 
para o ano letivo de 2020. 

O Curso de Agroecologia da UFPR – Setor Litoral segue sua caminhada 
na contracorrente da hegemonia do agronegócio e nessa dimensão, muitos 
estudantes, que buscam essa formação, são filhos de pequenos produtores. 
Além disso, muitos estudantes e suas famílias dinamizam seus cultivos pró-
ximos à lógica de subsistência e, em grande parte, com práticas de manejo 
convencional e tradicional. Com estas prerrogativas, estudantes e educadores 
buscam construir uma formação pautada pelo objetivo da Segurança Alimentar 
e Nutricional, economicamente sustentável, com equidade e inclusão (PPC 
Agroecologia - UFPR – Setor Litoral, 2014). 

Desta forma, a escolha da temática Saberes Tradicionais e Agroecologia 
foi provocativa, concebida no intuito de gerar um espaço de diálogo, pois os 
saberes acumulados pelos estudantes certamente foram ferramentas valiosas 
na troca de saberes, que é uma das ambições das ICHs. Consequentemente, 
os envolvidos no processo ensino aprendizagem poderiam trocar suas expe-
riências de vida, nas nuances do Etnoconhecimento. Nessa perspectiva, coube 
selecionar e estruturar um espaço pedagógicos, que potencializasse a articu-
lação dos conhecimentos, oportunizando um ambiente de aprendizagem em 
sintonia com a dinâmica da ICH. Além disso, cabe ponderar especialmente 
o enfrentamento de um ERE, para todos os envolvidos no processo, com 
momentos síncronos e assíncronos.

Para dar luzes a estes desafios, foi estruturada uma Equipe, utilizando o 
Aplicativo Teams, do pacote da Microsoft, e um grupo de WhatsApp, ambos 
denominados de Saberes. Desta forma, o e-mail e estes dois canais passaram 
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a funcionar, como espaços de comunicação e articulação do processo ensino 
aprendizagem. Nestes ambientes, foram desenvolvidas trocas de referenciais 
bibliográficos, encontros síncronos (sempre gravados), momentos de estudos 
assíncronos, envio e entrega de atividades avaliativas. Os encontros síncronos 
foram preparados em Power Point, com uma abertura reflexiva, utilizando um 
poema, pensamento ou música; vinculado à unidade de estudo. A seguir discu-
timos o desenvolvimento das unidades em estudo, amparados pela literatura.

Para dar origem às abordagens, no primeiro encontro procedemos uma 
sensibilização para o conhecimento, apresentando os Fundamentos basilares 
dos Saberes Tradicionais, representados pelo conceito e a concepção de Etno-
conhecimento. A intencionalidade desta reflexão foi estabelecer uma ponte 
com o conhecimento científico.

Exploramos a busca contínua do ser humano para garantir sua sobre-
vivência. Nesse contexto, a humanidade sempre interagiu de forma ativa 
com a Biosfera (componentes abióticos: litosfera – representada pelo solo, 
hidrosfera – águas continentais e oceânicas e atmosfera – meio aéreo) e a 
Biodiversidade (conjunto dos seres vivos dos diferentes reinos da natureza 
– bactérias, algas, fungos, plantas e animais). Nessa caminhada, emergiu a 
necessidade da compreensão da amplitude dos processos que conectam os 
elementos da natureza, a fim de que se possa compreender suas conexões. 

A interpretação e análise dos fenômenos naturais, a compreensão da 
matéria e energia, bem como as dimensões das transformações e propriedade 
relativas aos componentes abióticos. Assim como, o significado da vida e 
as implicações para sua manutenção, são partes do resultado desta busca de 
subsídios, que a humanidade procura conhecer e inclusive dominar. O pro-
duto final de toda essa complexidade, pode ser simplesmente chamado de 
conhecimento ou ciência. Uma parte deste conhecimento está devidamente 
registrado e compõem um volume extenso de informações em diversas áreas, 
formalizando o conhecimento acadêmico e/ou científico. 

Uma outra parcela de equivalente valor e amplitude de conhecimentos é 
considerada ágrafa (não está escrita ou não apresenta registro formal). Essa 
parcela é denominada Etnoconhecimento, e a mesma é utilizada por comu-
nidades e povos tradicionais em diferentes regiões do planeta. Além disso, 
estes conhecimentos são transmitidos oralmente nas atividades cotidianas 
ao longo das gerações, compondo parte dos códigos morais, mitos e lendas. 
Estes saberes representam um elemento crucial entre os processos culturais 
que mantêm as tradições destas sociedades.

Diversos saberes deste universo se agregam à Agroecologia, e atuam 
como ferramentas que potencializam a perpetuação da nossa espécie em sin-
tonia com o Cosmos. Nessa concepção, os povos tradicionais (indígenas, 
pescadores, ribeirinhos, quilombolas, caboclos, pantaneiros, castanheiros, 
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seringueiros, faxinalenses e pequenos agricultores) incluem uma variedade 
de grupos sociais. Estes estão distribuídos pelo vasto território brasileiro, 
formando matizes culturais de diversas raízes. Além disso, tais povos apre-
sentam laços temporais historicamente vinculados ao espaço físico, no qual se 
estabeleceram e de onde obtém os recursos para sua persistência e resiliência 
no tempo e no espaço (DIEGUES, 2019).

Desta forma, a Etnoastronomia se faz útil para o entendimento dos 
eventos celestiais ao longo das latitudes e longitudes deste Brasil de dimensões 
continentais. Desde o movimento dos corpos na abóbada celeste, as variações 
na amplitude do dia e noite, sazonais e lunares. Muitas são as pistas recolhi-
das do céu, que estes povos tradicionais interpretam. A observação atenta, do 
Caminho de Tape Aviru ou Tapi’i rapé, como é denominada a Via Láctea pelos 
indígenas, das linhagens da família do Tupi e Guarani, oferece informações 
para os manejos da fauna e da flora. Os rituais para preparo das ervas medi-
cinais, por exemplo, seguem um roteiro marcadamente coordenado por um 
calendário astronômico. Nesse sentido, há um especial destaque para as quatro 
principais constelações que emergem no horizonte e marcam a chegada de 
cada uma das estações do ano (AFONSO; NADAL, 2013; GARCIA, 2016).

A constelação da Ema Iandutim emerge no Leste e ocupa a região celeste 
limitada pelas constelações ocidentais Crux, Scorpius, Musca, Centaurus, 
Triangulum Australe, Ara, Telescopium, Lupus e Circinus. Seu período de 
vigência tem início na segunda quinzena de junho. Para os povos do Hemis-
fério Norte, marca os dias do Solstício de verão com as chuvas prevalecendo, 
enquanto que para as comunidades do Hemisfério Sul, marca o Solstício de 
inverno com as secas predominando. A constelação da Anta do Norte Tapi’i 
ocupa a região celeste limitada pelas constelações ocidentais Cygnus, Cas-
siopeia, Lacerta, Cepheus e Andrômeda. Seu período de vigência tem início na 
segunda quinzena de setembro marcando o Equinócio de outono no Hemisfério 
Norte e de primavera no Hemisfério Sul. Esta estação marca a transição entre 
a seca e a chuva no Hemisfério Norte e entre o frio e calor no Hemisfério Sul.

A constelação do Homem Velho Tuya ou Tuivaé ocupa a região celeste 
limitada pelas constelações ocidentais Taurus, Orion com as Três Marias 
em seu cinturão, Pleiades e Aldebaran. Seu período de vigência tem início 
na segunda quinzena de dezembro, marcando o solstício de verão para os 
povos do hemisfério sul, enquanto que no hemisfério norte marca o solstício 
de inverno. A constelação do Cervo ou Veado Uaçu ou Soo-açu aparece no 
lado leste e ocupa a região celeste limitada pelas constelações ocidentais Vela, 
Crux, Carina e Centaurus. Seu período de vigência tem início na segunda 
quinzena de março marcando o equinócio de primavera no hemisfério norte e 
de outono no hemisfério sul. Nesta estação de transição entre o frio e o calor 
no hemisfério sul e entre a chuva e a seca no hemisfério norte.
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Os ritmos lunares, igualmente, exercem poder relevante sobre as massas 
líquidas e para a biodiversidade na Terra. A força de atração gravitacional da 
Lua que varia a cada ciclo de sete dias, em combinação com a atração do Sol 
afeta os ciclos de marés e os pescadores e ribeirinhos as utilizam para geren-
ciar a pesca. Além disso, essa atração influi sobre os processos fisiológicos 
das plantas que potencializam a distribuição das seivas bruta e elaborada, 
regulando a distribuição pelo floema e xilema, o que permite o crescimento 
e a expansão celular do vegetal. A Lua Cheia exerce a maior influência sobre 
a Terra, pois o satélite encontra-se num extremo e o Sol noutro. A Lua está 
evidente no céu, durante todo o intervalo noturno até o amanhecer. Nela a 
seiva está distribuída em toda a planta, por isso, não sendo apropriado proceder 
podas. Mas é a melhor fase para a colheita dos frutos, pois contêm o máximo 
de seiva, tornando os mesmos mais suculentos e saborosos. 

Na Lua Minguante a força de atração gravitacional é insignificante. O 
Sol, a Terra e a Lua formam um ângulo de 90 graus. A seiva reflui em direção 
ao caule e as raízes. Consequentemente, os vegetais que crescem da terra para 
fora minguam, enquanto que os que crescem de fora para dentro vigoram, 
como por exemplo os tubérculos, rizomas, raízes e bulbos. Esse período é 
ideal para extrair madeira e também colher bambus. Os usos destas partes 
para fabricação de cabos de ferramentas, móveis ou cercas estão menos sus-
cetíveis ao ataque de cupins. O tempo também é favorável a poda, adubagem, 
castração. Ainda é favorável à colheita de sementes e grãos, que ficam mais 
resistentes a pragas e ao apodrecimento precoce.

Durante a Lua Nova, as influências gravitacionais são fortes, estando a 
Lua e o Sol juntos e oposto à Terra. Nessa fase a seiva elaborada, resultado 
dos processos de fotossíntese, manifesta-se em maior quantidade nos teci-
dos vegetais, fluindo nos vasos do floema através do caule, em direção aos 
ramos e as folhas. No xilema a seiva bruta se distribui igualmente de forma 
abundante. Esse tempo é adequado para o preparo do solo e para o plantio de 
ervas medicinais e hortaliças em especial as que agregam maior quantidade de 
clorofila e são consumidas verdes. Entretanto, as plantas que formam cabeça 
(repolho, couve-flor e brócolis) não devem ser plantadas nessa fase lunar, pois 
muitas pragas podem afetar seu desenvolvimento. 

A Lua Crescente, influi expressivamente sobre a distribuição da seiva no 
caule e nos ramos, favorecendo ao plantio de árvores, frutas, grãos e flores. É 
oportuno enxertar, transplantar, semear e colher legumes e raízes, tuberosas e 
tubérculos. A fase é igualmente boa para plantar tomate, jiló, quiabo, berinjela, 
pepino, abóbora, milho, arroz e feijão. 

A harmoniosa sincronicidade destes eventos sob a dinâmica da vida na 
Terra, são aplicados por cada etnia e possibilitam a determinação dos melhores 
períodos para cada variedade de cultivo. Deste modo, a Agrobiodiversidade 
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foi gradativamente e culturalmente domesticada com respeito às proprie-
dades do solo, dinâmica do ciclo das águas, nuances do relevo e do clima; 
formando parte relevante da memória biocultural destes povos (EMPERAIRE 
et al., 2008; GÜLLICH, 2019). 

Nesse contexto, cada cultura estabeleceu suas diretrizes para a seleção 
do melhor espaço e a forma de manejo do solo para seu calendário agrícola. A 
elaboração dos conhecimentos sobre a terra e seu manejo deu luz a Etnopedo-
logia (conhecimentos tradicionais sobre o solo). Nessa compreensão, surgiu 
a tríade K-C-P (K – Kosmos = crenças, Corpus = conhecimentos, Práxis = 
práticas) (RIBEIRO 2012, 2013; ANTUNES; RIBEIRO 2018). 

Essa doutrina é uma das ferramentas basilares que ampara a composi-
ção das Roças, quintais de cultivo ou espaços silvestres, para muitos povos 
indígenas em diferentes regiões do território nacional. Nestes ambientes, 
são empregadas práticas de manejo que buscam otimizar as potencialidades 
mineralógicas do solo. Estas práticas, são fundamentais para a distribuição dos 
cultivos, períodos de plantio, colheita, pousio ou ainda espaços para reservas 
naturais (ROBERT et al., 2012; DIEGUES 2019). 

Como aliada a Etnogeomorfologia se integra, com o foco direcionado 
para descrever as relações e conhecimentos sobre a superfície terrestre e 
seus processos físicos, permitindo o entendimento da estrutura das paisagens. 
Assim muitos povos modelam seus territórios de modo a atender suas neces-
sidades e se manter ao longo de gerações estabelecendo o valor legal para sua 
inserção como povo tradicional (NEVES 2013; SILVA 2010).

A Etnobiologia traz à tona os conhecimentos e as conceituações desen-
volvidas pelos povos tradicionais, suas crenças e percepções em interação com 
a biodiversidade e por natureza é multidisciplinar. Esta área oferece as bases 
para entender como a natureza influencia no cotidiano dos membros desses 
grupos étnicos, nos diferentes biomas conforme seus contextos cognitivos. 
Não com o intuito de fragmentar, mas sim de organizar esse volume de conhe-
cimentos é dividido em pelo menos quatro grandes subáreas: Etnoecologia, 
Etnobotânica, Etnoetologia e Etonozoologia (SANTOS; QUINTEIRO, 2018).

As conexões destas subáreas com a Agrobiodiversidade são extensas. No 
escopo da Etnobotânica as evidências de ampla homonímia (quando temos um 
mesmo nome popular aplicado para espécies diferentes de plantas) e Sinonímia 
(quando temos vários nomes populares para uma única espécie de planta) é 
vasta principalmente quando nos referimos às plantas medicinais. Estas ervas 
ocupam uma posição de destaque nas crenças destes povos tradicionais. O fato 
de muitos povos se estabelecerem distantes dos grandes centros de medicina, 
gera uma íntima relação com a flora local. Seu uso é reconhecido para o trata-
mento de diferentes enfermidades, sendo seu modo de preparo transmitido de 
modo ágrafo pelos “xamas, curandeiros ou anciões” (SILVA, 2010). 
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Nesse entendimento, um dos tesouros destes povos são suas Sementes 
Crioulas. A denominação tem como origem o fato de terem sido cultivadas por 
várias gerações, numa determinada localidade e desta forma apresentam boa 
adaptação às condições ambientais locais. Cada vez mais se busca ampliar o 
desenvolvimento dessas variedades crioulas. As técnicas de manejo cultural 
e social, são suficientemente complexas com valor material e imaterial ines-
timável. Entre os destaques destes valores está a manutenção da variabilidade 
genética, fundamental no desenho dos Agroecossistemas de modo a contribuir 
para as gerações futuras em direção a segurança alimentar e a sustentabilidade 
(PEREIRA; SOGLIO, 2020).

A Etnozoologia igualmente tem fortes conexões entre os povos e seus 
territórios. Cada sociedade, busca atribuir um significado ao seu mundo natu-
ral, e aos elementos da biodiversidade ali registrados (reais e/ou mitológi-
cos). Diferentes interações regem as culturas humanas e os animais com os 
quais mantêm contato, sendo suas reflexões abordadas por meio de diferentes 
recortes científicos. Em muitos casos o entendimento é extraído dos aspectos 
cognitivos e linguísticos que marcam a cultura e tradições locais. 

Nessa dimensão, a etimologia de muitos nomes comuns de diferentes 
animais tem raízes ecolinguística. Nesse contexto, há casos em que a ciência 
acadêmica tem contrastes com o Etnoconhecimento. Um exemplo comum são 
os saberes de pescadores, ribeirinhos, marisqueiros e marisqueiras, sobre os 
animais aquáticos. Crustáceos, mariscos e peixes são característicos de regiões 
ribeirinhas e litorâneas. Estes animais desempenham um papel na dinâmica do 
ecossistema. Muitas vezes, para certos povos, o conhecimento tradicional inclui 
crustáceos e mariscos, como se fossem apenas um grupo taxonômico os mariscos, 
porque ambos apresentam casca, revestindo sua “carne”. Enquanto que, a ciência 
acadêmica os identifica em grupos taxonômicos bem distintos. Os peixes são 
tradicionalmente divididos em dois grandes grupos, peixes de escamas e peixes 
de couro ou lisos (ALVES; SOUZA, 2000; MAGALHÃES et al., 2016). 

Um outro relevante aspecto nas interações culturais com a fauna é a 
perspectiva das preferências e dos tabus alimentares. Há casos de diferenças 
de gênero, indicando ou proibindo o consumo, de forma temporária ou per-
manente de um certo animal ou partes do mesmo. Os tabus temporários, em 
muitos casos, acompanham períodos importantes dos ciclos de vida como 
gravidez, puerpério e puberdade. Além disso, estes tabus podem ser associados 
a questões sociais e religiosas. Aspectos como a coloração, a consistência, 
o sabor, o cheiro, a quantidade de gordura, o comportamento e a ecologia, 
ligados a aparência dos animais são critérios elegidos para a preferência de 
certas espécies em detrimento de outras (SILVA, 2007). 

Ainda em relação a alimentação, os alimentos reimosos ou perigosos mere-
cem um destaque especial entre diferentes culturas no Brasil e na América 
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Latina. Essa designação tem origens remotas (possivelmente na medicina medie-
val hipocrática-galênica) e está frequentemente associada a Igreja Católica no 
período colonial. Os indígenas e caboclos da região amazônica buscam evitar 
o consumo quando apresentam feridas, erupções cutâneas ou doenças inflama-
tórias, há ainda mulheres que evitam nos períodos de menstruação, durante a 
gestação ou pós-parto certos alimentos. Entre exemplos de alimentos reimosos 
registram-se peixes de couro: jandiaçu, pirarara, pirarucu e o peixe-boi, princi-
palmente devido à grande quantidade de gordura em seus corpos (SILVA, 2007). 

A Etnoecologia inclui as relações entre as espécies da biodiversidade e 
as populações humanas, envolvendo o conjunto de repertórios nos contextos 
culturais sobre as condições ecológicas do meio em que vivem e suas dife-
rentes implicações práticas. A fortes convergências desta área com a ciência 
acadêmica, com um caráter complementar entre os dois bem reconhecido. 
Nesta dimensão desta área há uma estreita preocupação com o bem-estar 
humano, amparada nesta área (PRADO; MURRIETA, 2015).

A memória biocultural é certamente o maior recurso para perpetuação do 
Etnoconhecimento, sendo compartilhada no tempo e no espaço, nas diferentes 
formas de linguagem, de cada cultura com especial destaque para a lingua-
gem oral. Inquestionavelmente os povos tradicionais albergam um repertório 
ecológico, local, coletivo, dinâmico, holístico, diacrônico e sincrético. Deta-
lhes preciosos acerca da natureza ou da estrutura de seus elementos formam 
um catálogo infindável de saberes com um referencial de potencial utilitário 
(SILVA et al., 2010). 

Considerações finais

No início da trajetória desta ICH Saberes tradicionais e Agroecologia, 
haviam inquietudes e incertezas quanto ao seu desenvolvimento. As impli-
cações do ERE trouxeram uma nova realidade para todos os envolvidos. O 
fato de manter uma equipe e compor espaços virtuais para cada unidade de 
estudo assíncrono e gravar os encontros síncronos tornou acessível o com-
partilhamento de saberes em estudo. De forma semelhante, a composição do 
grupo de WhatsApp foi preponderante na promoção da dinâmica dos diálogos 
que desenvolvemos. 

Tomando como base a avaliação ser um evento pedagógico de caráter 
processual, acreditamos que a vivência trouxe pontos positivos e negativos. A 
conexão de internet registrou eventuais falhas ao longo dos encontros síncro-
nos para alguns dos participantes. Este fato, pode ter ampliado as dificuldades 
reconhecidas. Estas podem ter conduzido vinte por cento dos estudantes, que 
se inscreveram, a terem desistido, trancado ou não entregue suas atividades 
no tempo acordado, o que gerou a reprovação dos mesmos no Módulo. 
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Entre os diálogos produzidos durante os encontros, os estudantes apresen-
taram pontos positivos do processo desencadeado. Dentre estes salientamos, 
primeiramente o pertencimento frente a muitos dos saberes articulados, pois 
alguns dos envolvidos pertencem a povos tradicionais e o Etnoconhecimento 
é parte de suas vivências; em segundo lugar o envolvimento nas reflexões 
desenvolvidas, este fato trouxe contribuições expressivas e ampliou a apro-
priação de novos saberes por todos os envolvidos, inclusive a mediadora.

Aliando estas reflexões a análise das atividades elaboradas, por oitenta 
por cento dos estudantes. Temos evidência que, os mesmos, se apropriaram 
das unidades em estudo. Dialogar sobre Etnoconhecimento, nas raízes cultu-
rais, destes futuros Agroecólogos, numa dimensão científico pedagógica foi 
prazeroso e lépido.

Além disso, viver esse momento complexo da educação nacional e mun-
dial, articulando um ICH, realizado na vivência de ERE, nos trouxe uma luz. 
A partir desta, mantemos acesa a chama de buscar e ampliar nossos conheci-
mentos. Deste modo, ressignificamos o ato de ensinar e aprender, na dinâmica 
que a UFPR – Setor Litoral e o curso de Tecnologia em Agroecologia nos 
permitiram vivenciar.

Ao final, destacamos que o modo de vida em íntima relação com a 
natureza é um dos fatores que atua de forma resiliente na manutenção destes 
saberes. A família e os vizinhos em cada localidade são os atores que arti-
culam o repertório de conhecimentos ágrafos. O fato de alguns dos sujei-
tos, nas comunidades tradicionais não terem tido oportunidades sociais para 
uma formação acadêmica, não pode ser aplicado como critério de valor para 
menosprezar estes saberes.
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O início da caminhada

O Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral) foi 
criado em 2005 e está situado na cidade de Matinhos, região Litoral do Paraná. 
É resultado de uma parceria da UFPR com os Governos Estadual e Munici-
pal por meio de uma política de expansão universitária para interiorização 
da educação superior, com vistas à promoção do desenvolvimento regional, 
ampliando o acesso da população da região à educação superior pública e 
gratuita (BIANCHINI, 2019). A UFPR Litoral surge como um projeto de 
expansão institucional de caráter inovador, sustentado por fundamentos eman-
cipatórios de desenvolvimento e aprendizagem. 

A inauguração do Setor Litoral foi fundamentada na elaboração de um 
Projeto Político Pedagógico (PPP) com a intencionalidade de representar 
mais do que a ampliação de vagas no ensino superior, fato que em si já seria 
significante, mas instalou um Projeto inovador em uma região geográfica 
desacreditada historicamente, com grande debilidade econômica (UFPR 
LITORAL, 2008).

O projeto, além de orientar seus fundamentos por um diagnóstico da reali-
dade socioeconômica da região onde se instalou, se estrutura pedagogicamente 
concebendo o conhecimento como uma totalidade articulada, decorrente da 
reflexão e do posicionamento a respeito da sociedade e sua realidade concreta 
envolvendo a educação. Preconiza a formação integral atrelada à indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para uma aprendizagem 
contextualizada à realidade local, provocando reflexões sobre ações na reali-
dade e transformação social. Nesse contexto, os primeiros cursos ofertados no 
Setor se caracterizavam a partir da realidade local. A idealização e discussão 
pedagógica do curso técnico pós-médio de Agroecologia (ocorrido entre 2005 
e 2007) não fugiu a essa característica (PAGLIA; SILVA; BICA, 2016).
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Como chegamos nesse caminho

Na América Latina e no Brasil, os cursos com enfoque agroecológico 
tiveram ênfase na década de 1990, tanto em nível técnico pós-médio quanto 
graduação, pós-graduação ou disciplinas optativas. Os primeiros surgiram 
nos anos 2000, sendo que a Universidade Federal do Paraná (UFPR), por 
meio da Escola Técnica (que em 2008 desvinculou-se da UFPR, tornando-se 
Instituto Federal do Paraná), foi a primeira instituição de ensino superior no 
Brasil a formalizar a criação de cursos técnicos em Agroecologia, em 2002. 
Os cursos surgiram a partir de demandas da sociedade e foram desenvolvidos 
em parcerias entre a UFPR, escolas, organizações e movimentos sociais do 
campo. Aconteceram em diferentes municípios do estado do Paraná mas não 
eram consideradas ofertas regulares, pois não havia certeza de sua continui-
dade (HOELLER, 2006). Foram construídos por comissões nomeadas pelo 
Reitor da UFPR a partir de projetos políticos pedagógicos diferenciados, com 
linhas de condução do processo de aprendizagem comprometidas entre si.

Em relação à UFPR houve um avanço significativo na área de Agroeco-
logia. Foi uma das poucas Universidades que teve a coragem de formar 
parcerias e viabilizar os cursos de Agroecologia, mostrando que o enges-
samento da instituição é um obstáculo superável. Esse avanço pôde ser 
sentido na conjuntura atual, com a implantação de um curso permanente 
na UFPR Litoral de técnico em agroecologia (HOELLER, 2006, p. 64).

Dessa forma, o primeiro curso formal regular pós-médio de Técnico em 
Agroecologia do Brasil, foi ofertado pela UFPR Litoral em 2005, na cidade de 
Matinhos (HOELLER, 2006; MELÃO, 2010). O Governo do Estado (Gover-
nador Requião na época), quando das discussões da criação de uma unidade de 
expansão da UFPR, recomendou aos gestores da instituição um curso Técnico 
em Agroecologia com ênfase em três áreas: aquicultura, zootecnia e florestal, 
idealizadas a partir da realidade socioeconômica e ambiental da região litoral. 
À medida que se trabalharam as perspectivas iniciais, ampliaram-se as ênfases 
de abrangência dos processos de aprendizagem dos educandos, proporcio-
nando uma aprendizagem fundamentada a partir das leituras da realidade local.

Em 2007, educadoras/educadores e educandas/educandos perceberam que 
a complexidade da Agroecologia aliada à necessidade de interagir com maior 
aprofundamento com as demandas da realidade local, não cabiam nem no tempo 
previsto para a graduação, nem no nível educacional pós-médio (QUADROS 
et al., 2020). Assim, alinhado à política educacional de expansão dos cursos 
superiores de tecnologia no Brasil e na busca de ampliar o diálogo sobre as 
diferentes abordagens da construção do conhecimento agroecológico, em 2008 
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teve início o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, como forma de 
propiciar aprofundamento teórico-prático, não apenas pela ampliação da carga 
horária, mas também pela maior possibilidade de comprometimento social, 
integração com a realidade, com os movimentos sociais e com projetos em edu-
cação do campo (BICA; HOELLER, 2013; PAGLIA; BICA; ROCHA, 2016).

A estrutura do caminho

O curso de Tecnologia em Agroecologia da UFPR Litoral tem três anos de 
duração (2400h). Seu principal objetivo é formar profissionais qualificados a 
partir de uma imersão na realidade sociopolítica, técnica-produtiva, ambiental, 
econômica e cultural das populações que vivem no e do campo – caiçaras, 
agricultoras/es familiares camponesas/es, quilombolas, indígenas, acampadas/
os e assentadas/os da reforma agrária, dentre outros (LOPES et al., 2020).

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é orientado em uma perspectiva 
interdisciplinar e transdisciplinar, superando a fragmentação do conhecimento 
na busca da construção de saberes voltados aos valores e às relações humanas, 
a fim de possibilitar processos de aprendizagem integrados com as diversas 
dimensões que compõem os saberes e conhecimentos da Agroecologia.

De acordo com o PPC, os módulos de aprendizagem são as estruturas 
básicas que constituem os eixos pedagógicos dos cursos da UFPR Litoral 
(UFPR LITORAL, 2014). São unidades autônomas que formam redes com 
outros módulos, permitindo diferentes percursos formativos, proporcionando 
flexibilidade ao currículo formativo, que pode ser permanentemente (re)estru-
turado, renovado e atualizado, segundo as demandas da sociedade. Assim, 
os currículos são organizados em três eixos de aprendizagem: fundamentos 
teórico-práticos (FTP), projetos de aprendizagem (PA) e interações culturais 
e humanísticas (ICH). 

Os FTP compõem 60% da carga horária total do curso, representando 
o acesso aos conhecimentos relevantes específicos da atuação profissional. 
Propiciam um permanente diálogo com a realidade desde o primeiro período, 
visando uma aproximação entre a construção de saberes e a prática. A relação 
entre teoria e prática para o exercício profissional fomentam o diálogo entre 
diferentes áreas de conhecimentos, ressaltando o caráter interdisciplinar na 
abordagem dos temas. 

As ICH são um espaço diferenciado de aprendizagem que proporcionam 
interações verticais – entre turmas em diferentes fases, e horizontais – entre 
diferentes cursos da comunidade acadêmica, além de manifestarem-se como 
uma eficiente estratégia de integração cultural da Universidade em seu con-
texto por meio da interação com as comunidades extra acadêmicas, que parti-
cipam abertamente das atividades (MENGARELLI, 2017). Representam 20% 
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da carga horária obrigatória, proporcionam um processo de formação integral 
das/dos educandos e, inclusive, novos arranjos entre docentes e discentes. 

Já os PA são uma ferramenta pedagógica fundamental do PPC. Seu 
desenvolvimento ocorre desde o primeiro semestre letivo e parte de uma 
problemática/temática identificada pela/pelo educando, ou seja, um objeto que 
instigue sua curiosidade acadêmica. A carga horária obrigatória destinada ao 
projeto é de 20%, tempo no qual estimula as habilidades cognitivas relevantes 
para as/os estudantes, independente do seu objeto teórico em si. Estimulam o 
protagonismo, em resposta aos desafios do “aprender a aprender”. 

Os espaços educadores, de apoio didático-prático aos módulos de apren-
dizagem, considerados essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, são 
os quintais produtivos, as hortas, os sistemas agroflorestais, os agroecossiste-
mas e seus múltiplos subsistemas da agricultura familiar. Sem eles, o ensino 
se torna vazio e abstrato, impossível de atingir o objetivo central do curso de 
formar profissionais qualificados em 3 anos de duração, integrando ensino, 
pesquisa e extensão num propósito de transformação social e desenvolvimento 
territorial (LOPES et al., 2020). 

As vias do caminhar

A instituição desenvolve diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
As/os docentes vinculados à Agroecologia coordenam projetos relacionados 
às temáticas ambientais, produtivas, sociais, culturais, ecológicas, econômicas 
e políticas, impactando positivamente na região ao fomentar a interação entre 
estudantes, instituições e comunidade local.

Dentre os projetos de pesquisa em andamento no ano de 2020 podemos citar: 
Estratégias de promoção da agroecologia, soberania e segurança alimentar e 
nutricional no litoral do Paraná: (re)conhecendo a realidade; Tecnologias sociais 
para a promoção da segurança e soberania alimentar no litoral do Paraná; Edu-
cação e escolas do campo em tempos de pandemia do COVID-19; Mulheres e 
agroecologia: mecanismos de participação e empoderamento nos espaços de for-
mação acadêmica; Novos arranjos comunitários do litoral do paraná - interfaces 
entre agroecologia e educação; A agroecologia e a sustentabilidade, integrando 
escolas do campo e as comunidades camponesas; entre outros. 

Já os projetos de extensão universitária atuam nas seguintes áreas: 1 
– Agricultura urbana e agroecológica; 2 – Agroecologia nas Escolas; 3 – 
Produção e manejo agroecológico; 4 – Assentamentos rurais e agrofloresta; 
5 – Educação em Agroecologia; 6 – Cerâmicas. Até 2022 todos os cursos da 
UFPR contarão com carga horária obrigatória em atividades extensionistas, 
chamada de curricularização da extensão, um movimento nacional das insti-
tuições de ensino superior.
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O curso promove muitas atividades práticas, saídas para campo e muita 
articulação com a agricultura familiar camponesa, caiçara, quilombola e 
também urbana. As/os estudantes se envolvem participando ativamente dos 
diversos projetos, realizando atividades de iniciação à docência, iniciação 
científica, estágios não obrigatórios, voluntariado e vivências junto às comu-
nidades locais para integralizar seu percurso formativo.

Dentre as ações educacionais desenvolvidas no âmbito da Agroecolo-
gia, como forma de socializar o aprendizado tem-se a Mostra de Projetos de 
Aprendizagem (MOSTRA de PA) que acontece uma vez ao ano e o Festival 
de Interações Culturais Humanísticas (FICH) que acontece semestralmente.

Outro espaço que já faz parte do percurso formativo é o Diálogos do 
Curso, um espaço de integração entre todas as turmas, docentes e servidora-
-técnica, que possibilita a ampla expressão das diferentes inquietações, visões 
de mundo e ideias que representam a Agroecologia. Surgiu após o processo 
de renovação de reconhecimento do Curso pelo MEC, em junho de 2017 
que suscitou diversos debates sobre a possível reformulação do PPC. O Diá-
logos do Curso se desenvolve em ambientes que prezam pela autonomia e 
emancipação estudantil, possibilitando a constituição de espaços educativos 
formais e não formais, mediados por metodologias ativas e participativas. Há 
de se ressaltar que o ambiente é propício, mas os caminhos devem ser abertos 
e ocupados, pautados nos princípios da Agroecologia, entendida enquanto 
ciência, movimento e prática (ALVARES, [s.d.], não publicado).

Durante o distanciamento social causado pela pandemia em 2020, criou-
-se também o espaço de diálogo, formação e articulação em plataformas 
virtuais denominado Tecendo Agroecologia, que envolveu ativamente parti-
cipantes de diferentes instituições, movimentos e comunidades. Nessa época 
também fortaleceram-se as ações e articulações do NEA Juçara – Núcleo de 
Estudos em Agroecologia, que pretende acumular as funções de núcleo de 
estudos, programa de extensão e grupo de pesquisa, a partir de sete eixos 
articulados entre si. O Centro Acadêmico Agroflorescer, mobiliza e participa 
ativamente das atividades, numa aproximação muito importante e colaborativa 
com o corpo docente.

Os profissionais formados podem atuar no planejamento, gestão e orienta-
ção de atividades técnicas, pedagógicas e científicas vinculadas à produção de 
alimentos agroecológicos, transição de sistemas produtivos convencionais para 
sistemas orgânicos e agroecológicos, gestão de unidades produtivas, extensão 
rural, pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, educação agroecológica, 
educação ambiental, dentre muitas outras áreas em evidência. Salienta-se que 
os egressos podem solicitar o registro no CREA-PR, caso julguem necessário, 
para atuarem profissionalmente. 
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Quem caminha junto

O curso é constituído por uma equipe multidisciplinar com educadoras, 
educadores e técnica-administrativa de diferentes áreas do conhecimento 
ligados às grandes áreas de Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e Agroecologia. A formação profissional 
multidisciplinar da equipe aliada ao reconhecimento da importância de um 
projeto inovador de educação universitária são cruciais para a realização das 
transformações que desejamos ver/ser/realizar na sociedade.

O acesso de educandas e educandos, desde a implementação do curso, era 
por meio do Processo Seletivo Vestibular (Vestibular), do Programa de Ocu-
pação de Vagas Remanescente – PROVAR e Vestibular Indígena. Em 2015 o 
acesso passou a acontecer também pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), 
pela transferência independente de vagas e pela mobilidade acadêmica. Vale 
destacar que o Vestibular e o SISU integram a Política de Ação Afirmativa da 
UFPR (QUADROS; BICA; BIANCHINI, 2020). Um dos objetivos da UFPR 
no Litoral do Paraná é contribuir com o desenvolvimento da região por meio 
da educação, o que tem sido possível devido às políticas educacionais federais 
e da própria UFPR em termos de ações afirmativas, que contribuem para que 
as populações historicamente excluídas dos processos educacionais tenham 
acesso uma Universidade Pública, gratuita e de qualidade em seu território.

No período de 2005 a 2020, foram registrados um total de 1046 candi-
datos inscritos no vestibular e aproximadamente 530 aprovados-matriculados 
que acessaram os cursos de Agroecologia considerando Vestibular e SISU. 
Em relação ao ensino fundamental e médio, quase a metade dos aprova-
dos-matriculados (48,61%) declararam ter cursado integralmente em escola 
pública. Este número aumenta se somarmos também aqueles que estudaram 
a maior parte do tempo em escola pública, passando para 69,67% dos que 
acessaram o Curso. 

Entre as/os ingressantes via vestibular, o principal local de residência 
informado pelos aprovado-matriculados é a região do Litoral do Paraná, espe-
cialmente Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. Já no SISU, é a capital 
Curitiba e Região Metropolitana (Tabela 1).
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Tabela 1 – Local de residência dos inscritos e aprovado-matriculados no 
vestibular (2008-2018) e convocados e aprovado-matriculados no SISU 

(2015-2018), curso de Tecnologia em Agroecologia da UFPR litoral

Região de residência/
Estado/Cidade

Vestibular 2008-2018 SISU 2015-2018

Inscritos
Aprovado-

matriculados
Convocados

Aprovado-
matriculados

n % n % n % n %
CENTRO-OESTE 4 0,60 4 1,18 7 4,76 3 7,68
NORDESTE 1 0,15 0 0,00 2 1,36 0 0,00
NORTE 0 0,00 0 0,00 2 1,36 0 0,00
SUDESTE 81 12,02 52 15,25 41 27,89 18 46,15
Espírito Santo 0 0,00 0 0,00 2 1,36 1 2,56
Minas Gerais 7 1,04 5 1,47 7 4,76 3 7,69
Rio de Janeiro 8 1,19 6 1,76 3 2,04 0 0,00
São Paulo 66 9,79 41 12,02 29 19,73 14 35,90
SUL 588 87,25 285 83,58 95 64,62 18 46,15
Rio Grande do Sul 9 1,34 4 1,17 7 4,76 1 2,56
Santa Catarina 19 2,82 9 2,64 6 4,08 1 2,56
Paraná 560 83,09 272 79,77 82 55,78 16 41,03

Antonina 6 0,89 3 0,88 1 0,68 0 0,00
Guaraqueçaba 1 0,15 0 0,00 2 1,36 0 0,00
Guaratuba 31 4,60 8 2,35 1 0,68 1 2,56
Matinhos 163 24,18 86 25,22 6 4,08 1 2,56
Morretes 13 1,93 6 1,76 2 1,36 1 2,56
Paranaguá 85 12,61 43 12,61 7 4,76 1 2,56
Pontal do Paraná 41 6,08 24 7,04 4 2,72 1 2,56
Vale do Ribeira 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Curitiba 144 21,36 70 20,53 25 17,01 8 20,51
Região Metropolitana 
de Curitiba 32 4,75 12 3,52 8 5,44 1 2,56

Outro Município 43 6,38 20 5,87 26 17,69 2 5,13
Total 674 100,00 341 100,00 147 100,00 39 100,00

Fonte: Organizada pelos autores.

O fato da maioria das/dos candidatos inscritos e aprovado-matriculados 
serem residentes no litoral do PR evidencia o cumprimento e a legitimação 
do papel social da UFPR Litoral enquanto uma Instituição de Ensino Superior 
idealizada para atender, por meio de um projeto pedagógico inovador, as reais 
necessidades de desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná e do Vale 
do Ribeira, regiões historicamente vulnerabilizadas socioeconomicamente.

A partir de dados empíricos, observa-se que o perfil dos ingressantes é 
bastante variado, contando com estudantes oriundos do campo e da cidade, ou 
seja, tanto filhas e filhos de famílias agricultoras que desejam voltar às proprie-
dades rurais após a formatura quanto aqueles que buscam na agroecologia um 
modo de vida coerente com uma sociedade mais justa e sustentável. Há também 
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aqueles que retornam a cursar uma graduação por prazer de estar em contato 
com a natureza e acreditar que a Agroecologia é o único caminho possível. A 
amplitude formativa da Agroecologia permite uma gama muito grande de ações 
profissionais. Entre egressas/egressos há agricultoras/agricultores, estudantes 
de pós-graduação, educadoras/educadores, funcionárias/funcionários públicos 
municipais e estaduais entre outros.

A caminhada continua

Esta caminhada foi marcada por muitos avanços, tanto para a Agroeco-
logia, como também para a população do litoral do Paraná. Mas, também, foi 
marcada por muitos desafios e entraves, principalmente políticos e burocráticos, 
inerentes aos processos inovadores e contra hegemônicos, de luta e resistência.

Entre os desafios existentes, numa perspectiva local, está o de acessar estu-
dantes do campo e contribuir com a formação de ensino superior de filhas/filhos 
de agricultores familiares camponeses, indígenas, caiçaras e quilombolas. Uma 
alternativa poderia ser a proposição de turmas especiais de graduação, cursos de 
extensão ou pós-graduação em Agroecologia, numa perspectiva de pedagogia da 
alternância, respeitando os tempos, calendários, distâncias e regimes camponeses. 

Existe também o desafio de difundir a Agroecologia nos espaços urba-
nos, por exemplo, não apenas entre simpatizantes da agricultura urbana, mas 
também nas redes de educação básica (ensino infantil, fundamental e médio) e 
para a população em geral que, não raro, já são familiarizados com o agrone-
gócio (no sentido nefasto da palavra) e distanciados das vivências na natureza, 
da noção de pertencimento ao ambiente natural sendo, consequentemente, 
afastados dos princípios da Agroecologia em si e também da possibilidade de 
escolha dela como profissão, como movimento, como prática de vida.

A pandemia de COVID-19, declarada em 2020, colocou fortemente em 
xeque os modelos de produção, consumo e saúde da população mundial. Alter-
nativas reais de transição para sociedades mais saudáveis, justas e sustentáveis 
são urgentes e a Agroecologia possui as bases teóricas, metodológicas e práticas 
para contribuir efetivamente com este processo de transição. Contribui direta-
mente com esta perspectiva de análise, de denúncias e de ações alternativas ao 
modelo hegemônico de sociedade capitalista, altamente destrutivo e excludente. 

Nesses 15 anos de história no litoral do Paraná, o curso de Tecnologia em 
Agroecologia da UFPR Litoral se apresenta como alternativa profissional, de 
vida, de educação emancipatória e inovadora. Se mantém firme aos propósitos 
e princípios da Agroecologia, com enfoque holístico e abordagem sistêmica, 
na resistência aos modelos convencionais insustentáveis de produção, de 
educação e de relações comerciais. 
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ESPACIALIZAÇÃO DA AGROECOLOGIA 
NO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ3

Sandra Andrea Engelmann 

A educação formal agroecológica é um tema novo quando se pensa na 
formação educacional dos sujeitos do campo no Brasil, prova disso é que os 
primeiros cursos de agroecologia começaram a ser ofertados nos anos 2000. 

A criação de cursos formais em agroecologia tem sido uma demanda 
dos movimentos sociais do campo, por uma educação que reflita a realidade 
socioambiental dos territórios camponeses e sejam responsáveis por mudanças 
na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para a agricultura.

Destaca-se que historicamente os processos de formação em agroecologia 
começaram na década de 1980, a partir da crítica aos problemas ambientais 
derivados da implantação do modelo de modernização da agricultura, modelo 
este adotado de forma heterogênea nas regiões e conservadora em seus prin-
cípios (GRAZIANO DA SILVA, 1982).

As instituições de ensino responsáveis pela oferta dos cursos vinculados 
às ciências agrárias tiveram historicamente papel importante na legitimação do 
modelo da modernização agrícola, perante a sociedade, preparando e espalhando 
no espaço rural um novo padrão tecnológico por meio do paradigma da Revolu-
ção Verde4 e a formação de profissionais capazes de desenvolver e implementar 
as tecnologias ditas modernas (SARANDÓN, 2002; AGUIAR, 2010).

A partir da disseminação desse modelo hegemônico produtivista no Bra-
sil, os agroecossistemas sofreram grandes modificações, principalmente no 
que diz respeito à forma com que os camponeses se relacionavam com a terra 
e os recursos naturais.

No geral, os agricultores eram vistos como meros depósitos de pacotes 
tecnológicos, gerados nos centros de pesquisa e escolas de ensino superior 
agrícola. Muitas práticas centenárias desenvolvidas pelos agricultores 
familiares foram perdidas ou invisibilizadas em função dessa nova forma 
de fazer agricultura [...] essas sabedorias foram totalmente ignoradas e, 
em geral tratadas com preconceito (PAIXÃO SOUSA, p. 632-663, 2017).

3 Este trabalho faz parte da tese de doutorado intitulada “A territorização da educação agroecológica 
profissionalizante: uma análise crítica das narrativas e discursos de alunos e professores do IFPR”.

4 Baseado nos grandes rendimentos de cultivos e criações, intensificação da mecanização agrícola, uso 
intensivo de agroquímicos (pesticidas e fertilizantes), uso de variedades melhoradas, transgenia, entre 
outros (SARANDÓN, 2002).
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Seguindo essa lógica de transferência de tecnologia, os cursos vinculados 
às ciências agrárias estavam e ainda estão, em sua grande maioria, preparando 
profissionais a partir de uma lógica produtivista, o que torna a criação de cur-
sos que abordam a realidade rural a partir de uma perspectiva crítica (contra 
hegemônica, como é o caso da agroecologia) um grande desafio, gerador de 
muitos conflitos, uma vez que, ainda existem muitas resistências por parte 
de alguns profissionais dentro das instituições de ensino (AGUIAR, 2010; 
PAIXÃO SOUSA, 2017).

Mas, mesmo diante deste cenário de adversidades, nos últimos anos, 
agricultores familiares, camponeses, populações tradicionais, através de 
organizações e movimentos sociais, ligadas a várias pautas de reivindica-
ções (reforma agrária, permanência nos territórios de vida, acesso a políticas 
públicas, educação do campo, etc.) vem reagido a esse modelo de difusão do 
conhecimento, e construindo sobre outras bases uma educação que atenda às 
necessidades dos camponeses (PAIXÃO SOUSA, 2017).

Os primeiros cursos iniciaram em 2002, a partir da criação em diversas 
instituições, com cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em agroeco-
logia. Analisando a trajetória dos últimos 18 anos, percebe-se que ocorreram 
mudanças importantes dentro das Instituições de Ensino Superior (IES) e das 
Instituições de Educação Profissional Tecnológica (IEPT), pois nesse ínterim a 
educação formal em agroecologia alcançou territorialização nacional, estando 
presente em todas as regiões brasileiras, contabilizando 229 cursos em 2017 
(ENGELMANN; FLORIANI, 2018).

Assim, entende-se que a expansão da educação profissional agroecoló-
gica, ultrapassa a formação meramente prática e se articula com um projeto 
de agricultura de forma mais ampla, como um projeto político que fomenta 
a construção de um modo de vida no campo. Visando mais que a produção, 
visto que a terra, o território e a memória dos camponeses são elementos 
indispensáveis e imbricados para se pensar a agroecologia enquanto modelo 
alternativo de desenvolvimento rural.

Os IFs tiveram um papel importante no processo de ampliação das ofer-
tas de cursos de agroecologia no país, mesmo sendo uma instituição nova, 
desde sua criação foram abertos diversos cursos de agroecologia em diferentes 
níveis e modalidades, em 2017 foram contabilizados 75 cursos na instituição 
(conforme apresentado na figura I), número que representa 32,7% dos cursos 
de agroecologia ofertados no país.
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Figura I – Espacialização dos Cursos de Agroecologia 
nos Institutos Federais no Brasil em 2017

Fonte: Sites IFs (2017). 
Nota: Organizado pela autora.

Assim, observa-se que a educação formal agroecológica faz parte do 
universo institucional dos IFs, o que vem potencializando a inserção dessa 
proposta educacional principalmente em municípios interioranos do Brasil. 
Como exemplo, os cursos de agroecologia no Paraná, cuja maioria está loca-
lizada em pequenos municípios. 

Cursos de Agroecologia no IFPR

Os primeiros cursos de agroecologia da instituição começaram antes do 
IFPR5 ser criado. Desde 2003 são realizados cursos de nível médio e superior, 
por meio de projetos em parceria com a antiga a Escola Técnica da UFPR, o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Movimentos 
Sociais do Campo, por meio da política pública do PRONERA. Esses cursos 

5 Quando o IFPR foi criado em 2008, a Escola Técnica da UFPR já desenvolvia cursos de agroecologia 
através do PRONERA. Esses cursos, então, migraram para o IFPR. O Campus Curitiba ficou responsável 
pelos cursos até 2011, quando a responsabilidade pela gestão foi repassada para o Campus Campo Largo.
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estão ou foram realizados principalmente na Escola Milton Santos (EMS) em 
Maringá e na Escola Latino-Americana de Agroecologia (ELAA) no Assen-
tamento Contestado na Lapa (IFPR, 2019).

Nos Campi do IFPR, os primeiros cursos de agroecologia começaram 
a partir de 2010, em Assis Chateaubriand, Campo Largo, Irati, Ivaiporã, 
Telêmaco Borba/Ortigueira, Paranaguá e Umuarama. Em 2020, apenas quatro 
Campi ofertam cursos de agroecologia são eles: Campo Largo, Capanema Irati 
e Ivaiporã. Nos quais são ofertados sete cursos, sendo quatro técnicos inte-
grados ao ensino médio e três de tecnologia em agroecologia, totalizando 541 
alunos, como apresentado na tabela I.

Tabela I – Alunos nos Cursos de Agroecologia em 2019

Campus Alunos 2019 *
Capanema 42

Campo Largo 27
Lapa 43

Irati Manhã 152
Irati Tarde 99

Ivaiporã integrado 117
Ivaiporã Tecnologia 61

Total 541

* Informações levantadas no mês de outubro de 2019.
Fonte: Coordenadores dos Cursos de Agroecologia.

Nota: organizado pela autora.

No histórico do curso de agroecologia do Campus Campo Largo, estão 
presentes constantes interrupções na oferta e reformulações nas propostas 
curriculares, como fi ca evidente na fi gura II.

Figura II – Linha do Tempo do Histórico dos Cursos 
de Agroecologia do Campus Campo Largo

Fonte: IFPR (2015), Oliveira et al. (2018), Aires et al. (2019).
Nota: Dados organizados pela autora.

O curso de Agroecologia do Campus Campo Largo foi criado em 2010, 
momento em que começaram as atividades desse Campus. Inicialmente, a 
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instituição não tinha sede própria e funcionava como Núcleo Avançado do 
Campus Curitiba, nas dependências da Escola Municipal Reino da Loucinha, 
nos anos de 2010 e 2011 (AIRES, et al., 2019).

Inicialmente, a forma de oferta do curso de agroecologia foi o técnico 
subsequente, com aulas de segunda a sexta-feira, no período noturno - esse 
formatado permaneceu até 2012. Nos três anos seguintes, o curso não foi 
ofertado, gerando um hiato em sua oferta, como pode ser notado na tabela II.

Tabela II – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico 
Subsequente de Agroecologia do Campus Campo Largo

Situação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingressantes 33 34 35 -- -- -- 22 --
Concluintes 18 21 13  --  -- -- 5 --

Desistências (%) 45% 38% 63% -- -- -- 77% --

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Campo Largo (2019). 
Nota: Dados organizados pela autora.

Somente em 2016 o curso foi retomado. Esse intervalo na oferta do curso 
técnico em agroecologia foi interpretado como necessário pela gestão do Cam-
pus para (re)avaliar a proposta do curso, uma vez que esta não teria conseguido 
atingir os objetivos estabelecidos no PPC, o que se confirma por dois motivos: 
apresentar altos índices de evasão e não conseguir atingir os sujeitos do campo.

Conjuntamente a esses elementos, outras dificuldades também podem estar 
relacionadas ao suposto insucesso do curso, como falta de infraestruturas para 
realização de atividades práticas como laboratórios e áreas experimentais; falta 
de infraestruturas para permanência de estudantes oriundos do campo, como 
alojamentos e refeitórios; falta de acervo bibliográfico; falta de engajamento dos 
professores do curso nas comunidades rurais do município, uma vez que a maioria 
dos professores não residia na região anteriormente; dificuldade de transporte até 
o campus do público rural; desconhecimento da própria proposta da agroecologia 
por grande parte da população, entre outros, como analisado a seguir:

No início, o curso teve elevada abordagem teórica, dada a dificuldade de 
realização de aulas práticas no período noturno, ausência de laboratórios e 
falta de estrutura na área experimental. Percebemos que esse conjunto de 
fatores prejudicou o atendimento aos anseios dos educandos e educandas, 
em especial do público da agricultura familiar e comunidades tradicionais 
(OLIVEIRA et al., 2018, p. 65).

O curso foi retomado em 2016 com reformulações. A forma de oferta 
continuou a mesma, mas as aulas passaram a ser realizadas durante o dia, 
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concentradas em três dias da semana (de segunda a quarta-feira), e o processo 
seletivo foi diferenciado, com um edital específi co que priorizava o público da 
agricultura familiar. Entretanto, mesmo com essas mudanças, o formato ainda 
não foi considerado exitoso, pois apresentou 77% de evasão, devido às difi cul-
dades que os alunos tiveram em acessar as políticas de assistência estudantil.

A proposta do curso de agroecologia passou por uma nova reformula-
ção, fi cando sem ser ofertado em 2017, e retornou a ser oferecido novamente 
em 2018 como Curso de Tecnologia em Agroecologia via edital com cotas 
específi cas para o público da agricultura familiar. Em 2019, novamente houve 
interrupção de sua oferta, voltando a ser ofertado em 2020 com mudanças 
curriculares e no período de oferta, que agora passa a ser matutino.

Desde 2011 o Campus Campo Largo também faz a coordenação do 
PRONERA no âmbito do IFPR, com cursos de agroecologia em escolas de 
formação dos movimentos sociais do campo como na EMS e na ELAA, 
conforme fi gura III.

Figura III – Linha do Tempo do Histórico dos Cursos de 
Agroecologia do Campus Campo Largo/PRONERA

Fonte: IFPR, 2019.
Nota: Dados organizados pela autora.

Esses cursos estão organizados com base no regime de organização cur-
ricular por alternância, com períodos de aulas concentradas em etapas anuais 
através de Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC) e funcionam em 
regime de internato. No TE os estudantes fi cam em regime de internato sob a 
responsabilidade dos coordenadores dos centros de formação. Os professores 
do IFPR do Campus Campo Largo se deslocam para esses espaços para minis-
trar aulas. No Tempo Comunidade os alunos retornam às suas comunidades 
de origem para desenvolver atividades orientadas pelos docentes do curso, por 
meio de práticas pedagógicas, como o diálogo de saberes e práxis (IFPR, 2019).

Sob a gestão do Campus Campo Largo, em 2014 foi iniciada uma nova 
turma do curso técnico integrado em agroecologia na EMS, ingressaram no 
curso 46 alunos, dos quais apenas 14 fi nalizaram em 2018. De igual modo, 
em 2016 o Campus também começou a coordenar uma nova turma no curso 
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superior de agroecologia na ELAA. Ingressaram no curso 62 alunos e fi na-
lizaram 43, em 2019.

Ambos os cursos funcionam nos centros de formação do MST e atendem 
acampados e assentados de projetos da reforma agrária, agricultores fami-
liares (benefi ciários do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Pronaf) 
e as populações tradicionais do Paraná e de diversas regiões do país, assim 
como de fora do Brasil, como Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, República 
Dominicana, entre outros (IFPR, 2019).

No Campus Ivaiporã, a proposta do curso de agroecologia começou 
em 2010, ofertado como técnico subsequente, com aulas todos os dias da 
semana no período noturno. Esse curso também passou por grandes modifi -
cações ao longo do tempo, como apresentado na fi gura IV.

Figura IV – Linha do Tempo do Histórico dos Cursos 
de Agroecologia do Campus Ivaiporã

Fonte: MOURO; DINIZ (2018).
Nota: Dados organizados pela autora.

É importante destacar que o Campus Ivaiporã também não dispunha de 
sede própria, tanto que nos primeiros anos funcionou em uma Escola Muni-
cipal do Município de Ivaiporã (MOURO; DINIZ, 2018).

Além do horário noturno, o local também não contribuía para a reali-
zação de atividades práticas no curso, o que difi cultou seu funcionamento 
inicialmente, que foi marcado por altos índices de evasão, como pode ser 
percebido na tabela III.

Tabela III – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico 
Subsequente de Agroecologia do Campus Ivaiporã

Situação 2010 2011 2012 2013
Ingressantes 29 22 29 11
Concluintes 9 7 13 6

Desistências (%) 69% 68% 55% 45%

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Ivaiporã (2019).
Nota: Dados organizados pela autora.
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Esses fatores contribuíram para uma reavaliação do curso. Constatou-se 
que o período e o formato eram satisfatórios por contemplar o aluno traba-
lhador, mas ao mesmo tempo foram considerados restritivos para execução 
de atividades práticas e para a permanência dos agricultores no curso devido 
a dificuldades com transporte (MOURO; DINIZ, 2018).

Diante disso, na segunda proposta, em 2011, ampliaram-se as ofertas e 
foram aberturas turmas mistas nas modalidades subsequente e concomitante 
ao ensino médio, no período vespertino, em regime de alternância, com dois 
tempos distintos: o Tempo Escola (TE), realizado de forma concentrada, e o 
Tempo Comunidade (TC), desenvolvido por meio de um projeto integrador:

Na proposta do IFPR Campus Ivaiporã, o tempo escola era realizado em 
todas as semanas letivas, nas quais os estudantes participavam de aulas teó-
ricas e práticas de segunda a quarta-feira, no período vespertino. O período 
também foi escolhido como proposta de adaptação do curso para o estudante 
agricultor ou filho de agricultor, para que os estudantes pudessem desenvol-
ver suas atividades na propriedade no turno matutino e, depois, frequentar 
as aulas. O tempo comunidade era integralizado por meio de atividades 
interdisciplinares e pelo projeto integrador (MOURO; DINIZ, 2018, p. 27).

A partir dessas experiências, a discussão da agroecologia começa a se 
aproximar mais dos sujeitos do campo, pois a proposta do projeto integrador 
possibilitava que as atividades do TC fossem realizadas nas propriedades dos 
educandos, nos espaços comunitários ou, caso não mantivessem vínculos com 
a agricultura, as atividades poderiam ser desenvolvidas nas dependências dos 
laboratórios didáticos do Campus (MOURO; DINIZ, 2018).

Mas a proposta nessa modalidade não teve bons resultados e não houve 
muito interesse pelo curso. Entre os motivos para a baixa procura, está a difi-
culdade de transporte para acessar o campus no período vespertino, e o fato 
de o curso ser uma segunda opção para os alunos que faziam o ensino médio.

[...] especula-se que o curso, sendo ofertado no período vespertino, tenha 
limitado o acesso dos estudantes ao campus, devido à disponibilidade de 
transporte coletivo intermunicipal nesse período. Além disso, os estudantes 
obrigatoriamente cursavam ensino médio em escolas dos seus municípios 
de origem, e quando se sobrecarregavam de atividades escolares [...], a 
primeira alternativa que consideravam era o abandono do curso técnico, 
acarretando, assim, altos índices de desistência e turmas concluintes extre-
mamente pequenas (MOURO; DINIZ, 2018, p. 28). 

Essas dificuldades se refletiram nos números do curso que foram mar-
cados pela baixa procura e por altos índices de desistências. Mesmo diante 
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dessas dificuldades, a turma continuou sendo ofertada até 2016, como des-
tacado na tabela IV.

Tabela IV – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico 
Concomitante de Agroecologia do Campus Ivaiporã

Situação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingressantes 10 8 13 36 30 36 --  1*
Concluintes 1 2 7 14 7 13 --  -- 

Desistências (%) 90% 75% 46% 61% 77% 64% -- --

* Ofertado para aluno retido. 
Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Ivaiporã (2019). 

Nota: Dados organizados pela autora.

Nesse período, a equipe do curso técnico em agroecologia estudava outra 
proposta de oferta. A escolha foi ofertar o curso técnico em agroecologia na 
forma integrada ao ensino médio. A primeira turma aberta nessa modalidade 
ocorreu em 2015, ofertada no período matutino.

Na primeira turma, entraram 29 alunos e concluíram 10 alunos, em 2018. 
Nessa turma, o índice de evasão ainda foi elevado, mas na segunda houve uma 
significativa queda do número de desistências, uma vez que dos 40 alunos que 
ingressaram no curso 27 finalizaram. Cabe destacar ainda que desde 2018 o curso 
diminuiu as vagas ofertadas, passando de 40 para 35 vagas, conforme tabela V.

Tabela V – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico Integrado 
ao Ensino Médio de Agroecologia do Campus Ivaiporã

Situação 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingressantes 29 40 41 35 35 35
Concluintes 10 27 -- -- --

Desistências (%) 66% 33% -- -- --

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Ivaiporã (2019). 
Nota: Dados organizados pela autora.

Em 2017 o Campus Ivaiporã conseguiu abrir o Curso Superior de Tecno-
logia em Agroecologia, com duração de três anos, mediante adaptações curricu-
lares e a manutenção do projeto integrador, como já ocorria nos cursos técnicos, 
realizados no período noturno e com atividades práticas diurnas. 

Em Irati, o Curso de Agroecologia também passou por modificações. 
Iniciou o curso técnico de agroecologia na modalidade subsequente em 2010, 
proposta que permaneceu até o ano de 2013, conforme figura V.
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 Figura V – Linha do Tempo do Histórico dos Cursos 
de Agroecologia do Campus Irati

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Irati (2019).
Nota: Dados organizados pela autora.

O curso na modalidade subsequente apresentou altos índices de evasão, 
como exposto na tabela VI, que variaram de 51% a mais de 86% até sua 
fi nalização em 2013.

Ta bela VI – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico 
Subsequente de Agroecologia do Campus Irati

Situação 2010 2011 2012 2013
Ingressantes 37 34 35 21
Concluintes 18 9 11 3

Desistências (%) 51% 74% 69% 86%

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Irati (2019).
Nota: Dados organizados pela autora.

Fundamentado nesses dados, o curso foi reformulado em 2015 e passou 
a ser ofertado como técnico integrado ao ensino médio no período matutino. 
Nessa modalidade, começou a ocorrer uma gradativa diminuição nos índices 
de evasão como apresentado na tabela VII. Em 2017 o Campus também passou 
a ofertar a mesma modalidade no período vespertino.

 Tabela VII – Ingressantes e Concluintes no Curso Técnico Integrado ao 
Ensino Médio de Agroecologia Matutino e Vespertino do Campus Irati

Situação 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingressantes Mat. 40 40 40 39 40 40

Concluintes 18 32 39 --  --  -- 
Desistências (%) 55% 20% 3% -- -- --
Ingressantes Ves. -- -- 40 41 40 40

Concluintes -- -- 25 -- -- --
Desistências (%) -- -- 38% -- -- --

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Irati (2019).
Nota: Dados organizados pela autora.
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O Campus Irati também ofertou o curso técnico em agroecologia na moda-
lidade subsequente em regime de alternância em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Prudentópolis. O curso foi realizado na Escola Municipal do Campo 
de Jesuíno Marcondes, na comunidade rural Marcondes. Essa parceria propor-
cionou o transporte dos alunos, a alimentação e a destinação de espaço para o 
IFPR realizar as atividades formativas. Os alunos atendidos eram de diversas 
comunidades rurais do município. A primeira turma iniciou-se em 2017, com 
oferta de 40 vagas, todas preenchidas, ao final 24 alunos concluíram o curso.

O Campus que abriu o curso de agroecologia recentemente foi Capanema. 
A primeira turma iniciou-se em 2018. O curso sendo ofertado como técnico 
integrado ao ensino médio em regime de alternância via processo seletivo 
específico para o público da agricultura familiar. O Campus conta com a 
parceria da Prefeitura de Capanema e Planalto e tem funcionado no espaço a 
Casa Familiar Rural de Capanema.

Considerações finais 

Com base nos dados apresentados, verificaram-se diversas mudanças 
relacionadas aos cursos de agroecologia do IFPR, no período compreendido 
entre 2010 e 2020. Vários fatores contribuíram de forma positiva e negativa 
nesse processo de dez anos de institucionalização da educação profissionali-
zante agroecológica no IFPR, demonstrando que conforme os cursos estavam 
sendo desenvolvidos, a realidade local e as dificuldades de executar deter-
minadas propostas tiveram que ser repensadas. Portanto, conclui-se que os 
cursos de agroecologia do IFPR não estão sendo construídos com base em 
modelos prontos ou pré-estabelecidos – o que se percebeu é que esses têm 
sido organizados a partir da prática cotidiana e do diálogo com os sujeitos 
locais, aliado ao esforço de construção das condições materiais para que as 
propostas se concretizem. 
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Introdução

O presente artigo é fruto de um projeto de extensão em Agroecologia, em 
parceria com agricultores familiares e suas organizações no território Sudoeste 
Paulista6. O principal objetivo do projeto foi construir conhecimentos teóricos e 
práticos em agroecologia junto a agricultores familiares, técnicos, pesquisadores 
e estudantes, com vistas a atender demandas do desenvolvimento rural susten-
tável nos territórios. Ao mesmo tempo, promover a sensibilização e a formação 
de agentes da agricultura familiar em agroecologia, contribuindo efetivamente 
tanto com a construção do conhecimento como com a adoção de tecnologias e 
sistemas agrícolas sustentáveis pelas famílias e comunidades rurais.

As ações se deram principalmente no âmbito da construção do conhe-
cimento em Sistemas Agroflorestais (SAF), com a implantação e monitora-
mento de áreas demonstrativas e com a realização de cursos de capacitação 
em questões que envolvem desde a produção agropecuária, o processamento, 
a distribuição e o consumo de alimentos agroecológicos.

O projeto se iniciou com a realização de contatos prévios, reuniões e diag-
nósticos territoriais, trabalho este que envolveu a articulação com prefeituras, 
órgãos de assistência técnica, associações, cooperativas e grupos informais 
de agricultores familiares, fornecendo ao projeto informações fundamentais 
para se identificar experiências em agroecologia já existentes nos territórios, 

6 Trata-se do projeto “Pesquisa, Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico em Agroecologia” (2017-2019), 
coordenado pelo Prof. Dr. Henrique Carmona Duval e financiado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Os territórios atendidos foram: Sudoeste Paulista, Vale do Ribeira, Região Central de São 
Paulo e Sul de Minas Gerais.
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para o levantamento de demandas e para a tomadas de decisões conjuntas 
com os demais agentes.

A partir dos diagnósticos foram estabelecidos grupos de referência em 
agroecologia – grupos formais e informais como associações, cooperativas, 
OCS (Organizações de Controle Social) e grupos de feirantes – que já pos-
suíam trajetórias e experiências em transição agroecológica. Ou seja, grupos 
de agricultores que já possuíam a pré-disposição em trabalhar com agroecolo-
gia, o que nos possibilitou ganhar tempo e objetividade para as atividades de 
extensão, bem como aproveitar os acúmulos técnicos e respeitar a construção 
identitária que eles próprios já haviam constituído. Assim, o projeto poten-
cializou tal construção, a partir do levantamento de demandas e da realização 
de atividades de forma participativa.

Tendo por base esta metodologia de trabalho, o projeto procurou apro-
ximar a pesquisa e a extensão, convertendo os diagnósticos territoriais em 
ações com incidência no desenvolvimento da agricultura familiar e de outros 
agentes envolvidos em suas estratégias produtivas. Entendido de forma sis-
têmica, o desenvolvimento se refere à valorização e ao aproveitamento de 
recursos endógenos dos territórios, considerando as interrelações de um con-
junto de processos sociais, econômicos, políticos, éticos, culturais, étnicos 
e ambientais com vistas à sustentabilidade (SACHS, 2002; ALTIERI, 2002; 
GLIESSMAN, 2005; CAPORAL, COSTABEBER, 2004).

Portanto, procurou-se contribuir para superar uma noção de desenvol-
vimento estritamente econômico, incorporando outras dimensões de análise, 
como o desenvolvimento de capacidades habilitadoras da agricultura familiar 
(SEN, 2000). Neste sentido, as bases teórico-metodológicas da Agroecologia 
são fundamentais para se implementar um projeto de extensão que parte das 
realidades vivenciadas pelo público-alvo e atua no aperfeiçoamento dos pro-
cessos produtivos em uma perspectiva multi e interdisciplinar. 

A agricultura familiar, apesar de ser a principal produtora de alimentos 
do mercado interno brasileiro, permanece enquanto agente social historica-
mente excluído e marginalizado nos planos de desenvolvimento (WANDER-
LEY, 2014). O projeto, portanto, procurou contribuir para a construção de 
conhecimentos sobre esta categoria multidimensional, bem como sobre suas 
particularidades, e reverter esses conhecimentos em ações para o aproveitamento 
de seus potenciais em termos produtivos, ambientais, sociais e econômicos.

O presente artigo tem por objetivo descrever as experiências de implan-
tação de dois sistemas agroflorestais em dois grupos de referência no território 
Sudoeste Paulista, situados nos municípios de Buri/SP e Itaberá/SP. São siste-
mas implantados em propriedades de agricultores familiares que participaram 
do projeto de extensão. 
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Ambas as famílias fazem parte de organizações com certificação orgâ-
nica: a Associação de Produtores Orgânicos de Buri (APOB), localizada no 
bairro do Fundão, em Buri/SP, focada em produção vegetal de verduras, legu-
mes, raízes e frutas. Esta associação possui certificação da produção orgânica 
pelo Instituto Biodinâmico (IBD) há mais de sete anos. A outra organização 
é a Cooperativa de Produção de Plantas Medicinais da Agricultura Familiar 
(Cooplantas), localizada no assentamento Pirituba, em Itaberá/SP, focada na 
produção de plantas medicinais. Ela existe há mais de 11 anos e possui certi-
ficação por meio de um SPG (Sistema Participativo de Garantia).

SAF Pomar de Citros – APOB

No dia 05/12/2018, a equipe do projeto realizou uma visita a campo 
na propriedade do presidente da Associação dos Produtores Orgânicos de 
Buri/SP (APOB), cujo intuito foi realizar uma caminhada transversal pela 
propriedade. O local possui 14 hectares e é totalmente destinado à produção 
orgânica. Em uma área específica da propriedade existe um antigo pomar de 
citros que apresentou problemas na produção e, com isso, foi apresentada a 
intenção deles em instalar um Sistema Agroflorestal (SAF) na área.

Em conversa com o casal de agricultores, foi relatado que o solo da área 
em questão possuía uma alta compactação, pouco ou quase nenhum aprovei-
tamento de matéria orgânica, falta de uma análise do solo e preparação deste 
para receber um pomar. Grande parte das mudas que foram implantadas três 
anos antes não alcançaram um bom desenvolvimento e também não receberam 
manejo adequado, como por exemplo, a técnica de poda e arqueamento do citros.

Há aproximadamente três anos o casal planejou um pomar de frutas 
cítricas no sítio, numa área de 0,5 hectare, onde foram plantadas variedades de 
limão (Citrus limon), laranja (Citrus sinensis), tangerina (Citrus reticulata) e 
a crotalária (Crotalaria juncea) também foi implantada para adubação verde, 
após a implantação do pomar. Mas eles perceberam que algumas mudas esta-
vam sofrendo adversidades naturais, como ataque de algumas pragas como a 
Larva minadora das folhas dos citros (Phyllocnistis citrella) e também através 
de relatos dos agricultores sobre o ataque de Cochonilha no citros, possivel-
mente a Cochonilha – farinhenta (Pseudococcidae) conseguindo concluir suas 
funções ecológicas e fisiológicas, atrapalhando o desenvolvimento do pomar.

Diante desta problemática, acordamos que deveria ser feita uma substi-
tuição das mudas não desenvolvidas por outras espécies para compor o SAF. 
Nas entrelinhas, em um primeiro momento, foi proposto o plantio de adubo 
verde para restaurar a fertilidade do solo e assim aumentar a matéria orgânica 
no local, sendo que, posteriormente, pudessem ser cultivadas culturas do 
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interesse da família visando a feição das cestas de produtos orgânicos para 
consumidores dos municípios do entorno, a qual a APOB confecciona.

Com muito diálogo com os proprietários do sítio, houve a iniciativa 
de realizar um redesenho do pomar, com o intuito de transformar a área em 
um Sistema Agroflorestal. Nesta perspectiva, o grupo decidiu reaproveitar 
as linhas que continham as árvores frutíferas para incluir outras espécies no 
sistema, no entanto, foi necessário a retirada de algumas frutíferas do pomar 
que estavam bastante debilitadas, para que se pudesse renová-lo.

As mudas e sementes plantadas nas linhas foram: abacate (Persea ameri-
cana), duas variedades diferentes de laranja (Citrus sinensis), três variedades 
de limão (Citrus limon), banana (Musa spp.), manga (Mangifera indica), pal-
mito pupunha (Bactris gasipaes), eucalipto (Eucalyptus sp.), hibisco (Hibiscus 
sp.), margaridão (Sphagneticola trilobata) e feijão guandu (Cajanus cajan). 
Também foi plantado nas entrelinhas, como fonte de adubo verde, a aveia 
branca (Avena sativa).

O redesenho do pomar foi feito a partir das disponibilidades das mudas, 
procurando-se aproveitar todos os recursos fornecidos pelos agricultores, bem 
como, foi baseado na sucessão natural e na estratificação. A primeira atitude 
foi a correção do solo incorporando Yoorin como fonte de fósforo e potássio, 
esterco curtido e uma leve dosagem de cinzas e calagem. Posteriormente, 
realizou-se a alocação das mudas nos berços onde seriam plantadas. Nas 
linhas procurou-se incluir sempre duas mudas de abacates (Persea americana), 
duas mudas de eucalipto (Eucalyptus sp.) com 4 metros de espaçamento, 
duas mudas de bananeira (Musa spp.), mudas de laranjas (Citrus sinensis) 
e limão (Citrus limon). Entre as mudas foi plantado também os margaridão 
(Sphagneticola trilobata) e hibisco (Hibiscus sp.), em seguida, foi feita a 
semeadura de feijão guandu (Cajanus cajan) em coroa ao redor das mudas 
a fim de servir como adubo verde no sistema e, por último, a semeadura de 
aveia (Avena sativa) nas entrelinhas.

No dia 2 de abril de 2019 foi realizado o início da implantação do sistema 
agroflorestal na propriedade. Neste dia de campo estavam presentes onze estu-
dantes de graduação da Universidade Federal de São Carlos – Campus Lagoa 
do Sino, o coordenador do projeto e Engenheiro Agrônomo da Associação 
Biodinâmica (ABD) – Botucatu/SP, além dos agricultores e um funcionário. 
Desta forma, neste primeiro mutirão de implantação do sistema agroflorestal 
foram feitas três linhas com as seguintes formações de árvores: 

• Primeira linha: limão galego (Citrus × limonia), pupunha (Bactris 
gasipaes), eucalipto (Eucalyptus sp.), mexerica (Citrus reticulata) (já 
no antigo sistema de pomar), abacate (Persea americana), mexerica 
(Citrus reticulata), manga (Mangifera indica) e eucalipto (Eucalyptus 
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sp.). Nesta linha foram feitas as coroas de aveia (Avena sativa) nas 
mudas. O feijão guandu (Cajanus cajan) foi plantado entre as mudas, 
dos dois lados. Bananeiras (Musa spp.) foram plantadas e com feijão 
de porco (Canavalia ensiformis) em sua volta. O margaridão (Sphag-
neticola trilobata) foi plantado próximo às bananeiras (Musa spp.).

• As demais linhas citadas acima (Linha 2 e 3) que foram manejadas 
na tarde, seguem o mesmo padrão da linha 1, diferenciando em rela-
ção a alocação das mudas, mas com as mesmas espécies. É impor-
tante frisar que algumas plantas de laranja (Citrus sinensis) e limão 
(Citrus limon) já estavam alocadas na área. Apenas a Linha 3 que se 
diferencia em conter além das plantas já citadas, mudas de amora.

Figura 1 – Desenho esquemático do SAF Pomar de Citros

Fonte: Autores.

Além da implantação do SAF, também realizou-se o manejo do pomar, 
visto que havia mudas que estavam sendo sufocadas pela crotalária, impedindo 
a chegada de radiação solar, sendo assim, foi realizado a poda das crotalárias 
para melhor absorção de luz no sistema, e a poda serviu como matéria orgâ-
nica para o solo, fornecendo nutrientes. Após implantação e manejo, houve 
irrigação manual das mudas por meio de regadores.

Após o trabalho, a família de agricultores proporcionou um café da tarde 
para todos os trabalhadores neste processo de implantação, foram discutidos os 
futuros passos para a finalização deste e também o esboço de um cronograma 
para a sequência do processo.
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No dia 17 de abril de 2019, no período matutino, o grupo retornou à 
propriedade para que fossem plantadas as mudas que restaram. Ao finalizar 
o plantio, foi oferecido um café da manhã pela família, juntamente com uma 
roda de conversa entre o casal de produtores e os estudantes, quando foi 
possível discutir sobre o futuro do sistema.

Figura 2 – Área do antigo pomar de citros; Mutirão; Plantio da primeira muda

Fonte: Autores.

Figura 3 – Mutirão para manejo; Citros; Área instalada

 

Fonte: Autores.
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SAF Plantas Medicinais – Cooplantas

No dia 5 de setembro de 2018 demos início ao planejamento do SAF 
junto à Cooperativa de Produção de Plantas Medicinais da Agricultura Fami-
liar (Cooplantas). A visita foi facilitada pela presença da presidente da coo-
perativa e ocorreu no lote de moradia da família que cedeu a área para que se 
pudesse ser elaborado um redesenho da área do referido sistema agroflorestal 
com foco em plantas medicinais. A princípio, foi mensurado o tamanho da 
área lote do “Panela Cheia”, onde foi instalado um SAF de dimensões de 38 
x 40 m, totalizando 1.440 m2. Enquanto isso era feito, aconteceu uma breve 
conversa entre a presidenta da cooperativa, a fim de explanar a realidade atual 
da Cooplantas e suas limitações.

Este assentamento existe desde 1992 e, mais precisamente, na Agrovila 
V localiza-se o sítio agroecológico “Panela Cheia”, local onde se encontra 
uma diversidade de espécies vegetais com finalidades fitoterápicas como 
babosa (Aloe vera), camomila (Matricaria chamomilla), girassol (Helian-
thus annuus), erva baleeira (Cordia verbenacea), dentre outras, que são 
processadas dentro do assentamento, em uma unidade de processamento 
da Cooplantas bem estruturada, dispondo de equipamentos para a secagem, 
processamento, rotulagem e distribuição de produtos como tinturas, loções, 
xampus, pomadas, entre outros. 

A produção agroecológica das plantas medicinais é distribuída em 8 áreas 
coletivas, a maioria delas cedidas pelas próprias cooperadas. Na Agrovila 3 
são existentes duas áreas de 2.500m², na Agrovila 4 há uma área de 48.400m² 
(destinado à produção de alecrim (Sálvia rosmarinus), capim cidreira (Cymbo-
pogon citratus), babosa (Aloe vera), entre outros). Na área produtiva de uma 
associada uma área de 10.000m² foi destinada à produção de babosa (Aloe 
vera), planta que é considerada o carro chefe da Cooperativa.

Quanto à comercialização da produção, uma boa parte é destinada à 
Farmácia Viva em Itapeva/SP7, outra para a empresa Citroflora Ltda (empresa 
de óleos essenciais e reflorestamento) e antes da extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) e corte de recursos, a produção era também 
destinada ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Vale destacar que 
a cooperativa comercializa mensalmente e de forma fixa, um total de 1.200 
quilos de babosa (Aloe vera) e, recentemente, a demanda apresentada por tal 
matéria prima é de 2 toneladas por semana.

7 A Farmácia dispensa mel, xaropes, cápsulas e produtos in natura (a vácuo), sendo destinados para as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) – as UBS possuem prescritores que prescrevem os medicamentos 
nos postos de saúde. No município de Itapeva são existentes duas unidades de saúde: uma trabalha com 
tratamento de feridas e estão fazendo testes com plantas específicas da Cooplantas (pitanga e goiaba). 
O barbatimão ainda não se insere devido à falta do plano de manejo. Para a Farmácia Viva, as matérias 
primas são nomeadas como drogas vegetais e para outros mercados, são denominadas alimentos.
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Durante a pesquisa foi relatada a ocorrência de um ataque no dia 2 de 
setembro à cooperativa, quando houve a invasão em uma das áreas coletivas 
das mulheres e a queima completa da mesma. Tal área era o “matrizeiro” das 
mulheres e anteriormente pertencia a Prefeitura de Itaberá, sendo posteriormente 
liberada para o uso da Cooperativa. Esse ataque evidencia os casos de machismo 
que constantemente essas mulheres do assentamento vêm enfrentando, segundo 
inúmeros relatos, pois os homens não aceitam a autonomia socioprodutiva das 
mulheres e o resultado positivo e concreto de suas atividades na cooperativa.

Neste contexto, a implantação do SAF em uma nova área foi planejada 
enquanto uma ação de resistência e, sobretudo, de solidariedade às mulheres 
frente aos ataques, sendo a produção alicerçada às necessidades e demandas 
atuais. A novidade do projeto foi justamente o sistema agroflorestal, no intuito 
de que a nova área se tornasse uma unidade de referência para as demais áreas 
de produção da cooperativa. Isto posto, o redesenho objetivou integrar algumas 
espécies que já estavam plantadas no sistema e incrementar com outras que 
foram demandadas pelas mulheres.

Tendo em vista a dimensão da área, foi definido um número de 12 cantei-
ros (cada qual com 120 centímetros, com uma distância de 0,30 centímetros 
entre canteiros). A fim de proporcionar a sustentabilidade do SAF, o cultivo 
dos canteiros foi intercalado (a cada canteiro de arbóreas, os três consecuti-
vos foram constituídos de herbáceas e frutíferas e, ulteriormente, de capim 
Mombaça (Panicum maximum cv.), para proporcionar, durante as podas, a 
distribuição e o aproveitamento dos resíduos vegetais entre os canteiros.

No redesenho realizado coletivamente, definiu-se que: aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolius sp.), espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex 
Reissek), guaçatonga (Casearia sylvestris Sw.), pata de vaca (Bauhinia forficata) 
e sabugueiro (Sambucus nigra L.) foram as arbustivas implantadas; seguido 
das herbáceas: capim limão (Cymbopogon citratus), alecrim (Salvia rosma-
rinus), manjericão (Ocimum basilicum L.), hortelã (Mentha spicata. L.), rosélia 
(Hibiscus sabdariffa L.); assim como outras espécies, tais como: guandu (Caja-
nus cajan), margaridão (Sphagneticola trilobata), urucum, bragatinga, açafrão 
(Curcuma longa L.), abacaxi (Ananas comosus (L.) Merril.), goiaba (Psidium 
guajava L.), babosa (Aloe vera), abacate (Persea americana), pitanga (Eugenia 
uniflora L.), amora (Morus nigra L.), dentre outras que também serão cultivadas 
no SAF. Ressalta-se que a disposição das espécies nos respectivos canteiros 
considerou as características das plantas e os efeitos antagônicos quando dis-
postas com espécies específicas.

Ademais, após a elaboração do resenho foi estipulada a data para início 
das primeiras atividades de implantação, sendo que o primeiro mutirão foi 
realizado no dia 2 de outubro de 2018. Neste dia, 14 estudantes do Campus 
Lagoa do Sino da UFSCar, dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia 
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Agronômica participaram de mutirão para o plantio de plantas medicinais em 
sistema agroflorestal (SAF). Atividades dessa natureza colocam em perspec-
tiva os conhecimentos apresentados em sala de aula, propiciam a realização 
de pesquisas e ações na comunidade. Houve também a participação de um 
grupo de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias (Fait) de 
Itapeva, por meio de parceria com uma docente desta faculdade.

Figura 4 – Planejamento; Monitoramento

Fonte: Autores.

Figura 5 – Sistema instalado; Sistema em consolidação; Mutirões

Fonte: Autores.



88

No dia 20 de fevereiro de 2019 foi realizada nova visita com a equipe 
do projeto, quando foi realizado o primeiro monitoramento de dados do SAF, 
conforme imagens da figura 4. Este foi realizado utilizando-se indicadores 
de sustentabilidade da Associação Biodinâmica (ABD), com base no método 
MESMIS (Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
incorporando Indicadores de Sustentabilidad), conforme proposto por Masera 
et al. (1999) e adaptado para nossa realidade.

Os indicadores analisados foram: taxa de fitossanidades, taxa de herbi-
voria, altura dos vegetais, altura da serrapilheira, vegetais, porcentagem de 
espécies vegetais invasoras, exóticas, e incidência de luminosidade, altura 
dos vegetais e número de espécies vegetais. Foram escolhidos dois pontos 
para análise. Para a aplicação dos indicadores, foram demarcadas duas par-
celas redondas, com 5,64 metros de raio cada, lançadas de modo aleatório 
no agroecossistemas, onde foram contabilizados as espécies vegetais e altura 
com o auxílio de uma fita métrica dentro do raio.

Para os indicadores de espécies invasoras e serapilheira, foi utilizado um qua-
dro reticulado de 0,50m x 0,50m subdividido em 4 quadrantes de 0,25m x 0,25m, 
que foi lançado 4 vezes dentro de cada parcela, de maneira aleatória, dessa forma, 
foi possível ter uma média em porcentagem para cada indicador dentro das áreas 
de estudo, e também a altura da serrapilheira através de uma fita métrica.

Para a caracterização do percentual da incidência de luz no interior dos 
agroecossistemas foi utilizado um espelho, subdividido em 100 quadrículas, 
suspenso a 1,30m de altura, que possibilitou obter a porcentagem de luminosi-
dade nas direções norte, leste, sul e oeste, e para os indicadores de herbivoria 
e fitossanidade foram coletados 10 folhas do terço médio de cada indivíduo 
arbóreo para análise, dando-se uma nota quantitativa conforme o grau sofrido 
no limbo foliar, e para facilitar a mensuração da análise quantitativa, foram 
estivemos valores entre 0; 1; 2; e 3, sendo que 0= 0%; 1= 1 a 6%; 2= 6 a 12%; 
3= 12 a 25%; 4= 25 a 50%; e 5= 50 a 100%.

É possível analisar de acordo com o primeiro monitoramento do sítio 
agroecológico “Panela Cheia” que a medição de luminosidade nas amostras 
foi de 100% em todos os sentidos de luz, por conta de a vegetação apresentar 
baixa estatura. A maior árvore analisada no sistema foi a Aroeira Pimenteira 
(Schinus terebinthifolius sp.) com 133 cm, seguida da frutífera Goiabeira 
(Psidium guajava L.) com 105 cm. Em relação a herbivoria a árvore que mais 
sofreu foi a amoreira e a goiabeira, apresentando de 6 a 12% desta análise. Já 
a fitossanidade analisou que a amoreira e a goiabeira foram as mais afetadas 
por doenças com de 6 a 12% de ataque a suas folhas analisadas. 

São resultados de um modelo de monitoramento inicial (GARCIA et 
al., 2019), uma prática que deverá ser feita periodicamente, de forma a ser 
possível caracterizar o sistema agroflorestal com base em indicadores de 
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sustentabilidade em diferentes recortes temporais e com vistas a se pesquisar 
permanentemente a evolução dos sistemas.

Figura 6 – Linhas e entrelinha com medicinais; Manejo em adubo verde

Considerações finais

A partir de diagnósticos territoriais foram constituídos dez grupos de 
referência, por meio dos quais as ações do projeto foram realizadas. Dentre 
as ações, destacam-se a instalação e a manutenção dos dois sistemas agro-
florestais apresentados no presente trabalho. Qualitativamente, acredita-se 
que os resultados do projeto serão duradouros, pois contribuíram para a for-
mação de agentes multiplicadores tanto no âmbito dos agricultores e suas 
organizações quanto dos técnicos e estudantes que participaram das ações. As 
áreas demonstrativas e os grupos de referência de agricultores familiares são 
estruturas permanentes e que permitem a realização de novas capacitações e 
pesquisas científicas. Por outro lado, os cursos de capacitação, os planejamen-
tos, os redesenhos dos sistemas e os mutirões para implantação dos sistemas 
agroflorestais tiveram resultados imediatos para os grupos de referência.

O desenvolvimento tecnológico em agroecologia promovido pelo projeto 
com o planejamento e a instalação de sistemas produtivos agroflorestais é 
uma ação que exige esforços permanentes de construção com as comunida-
des. No entanto, acredita-se que desta forma o projeto conseguiu atender a 
demandas do desenvolvimento rural sustentável nos territórios, promoveu a 
sensibilização e a formação de agentes da agricultura familiar em agroeco-
logia, contribuindo efetivamente com a construção do conhecimento e com 
a adoção de tecnologias sustentáveis pelas famílias e comunidades rurais.
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O monitoramento proposto nessas áreas ainda está em período inicial, 
mas deverá continuar por muito tempo e proporcionando constantemente 
a construção de conhecimentos acerca da produção em sistemas agroflo-
restais, tanto nas dimensões ecológicas e agronômicas como em outras 
econômicas e culturais. Igualmente, são sistemas produtivos com os quais 
as famílias irão trabalhar com o compromisso de serem multiplicadoras 
do conhecimento, mas também servirão como estratégia de produção e 
de renda, para elas e para suas organizações formais. Esse compromisso 
foi assumido por todos os agricultores familiares envolvidos com as áreas 
demonstrativas. O aprendizado acerca do manejo desses sistemas, no 
entanto, já está ocorrendo de parte a parte. Espera-se, portanto, que essas 
áreas sirvam como espaço de formação de novos agricultores e técnicos 
agropecuários e como exemplo de sistemas produtivos sustentáveis nas 
dimensões produtivas, econômicas e ambientais.
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CONSTRUINDO METODOLOGIAS: 
o diagrama da árvore de problemas aplicado 

como uma ferramenta para o desenvolvimento 
de práticas em torno da agroecologia

Antonio Marcio Haliski 

Introdução

Existe uma vasta produção bibliográfica que aborda conceitos do mundo 
rural e evidenciam desde os sentidos atribuídos ao campo e campesinato (WAN-
DERLEY, 2009; GUZMÁN E MOLINA, 2013; HALISKI E BRANDEN-
BURG, 2016), estratégias de desenvolvimento rural (HESPANHOL, 2008), 
ruralidades (BRANDENBURG, 2018), Soberania alimentar (MALUF, 2016) 
juventude rural (WEISHEIMER, 2005), Agroecologia (ALTIERI, 2012), pluria-
tividade (SCHNEIDER, 2003) entre outros, e que nos fazem ter uma ampla visão 
dos sujeitos, modos de produção e principalmente dos conflitos socioambientais 
nestes espaços. Por esta razão, este texto busca evidenciar algo que está intima-
mente relacionado à atuação dos pesquisadores e extensionistas rurais, que é o 
desenvolvimento de projetos em comunidades que historicamente são invisibiliza-
das e, por esta razão, muito pouco usufruem de políticas sociais voltadas ao campo. 
Focaremos na exposição de resultados obtidos através do desenvolvimento de um 
projeto na comunidade do Guaraguaçu, no município de Pontal do Paraná-PR. 

Mapa de localização da Comunidade
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Com um total de aproximadamente 200 famílias, em uma área cortada 
pela PR 407, vemos um rural invisibilizado e foi justamente isso que motivou 
o desenvolvimento do trabalho nesta localidade. Assim, iniciaremos com uma 
breve exposição do projeto, aspectos metodológicos e na sequência, os resultados. 
A ideia é evidenciar o(s) impacto(s) de nossas ações quando os pesquisadores/
extensionistas rompem os muros da Universidade e constroem um trabalho cole-
tivo, pautado na horizontalidade de relações entre Universidade e Comunidade.

Contextualização, metodologia e resultados

A comunidade do Guaraguaçu, localizada no município de Pontal do 
Paraná-PR, se encontra inserida no projeto “DAS TERRITORIALIDADES 
TRADICIONAIS ÀS TERRITORIALIZAÇÕES DA AGROECOLOGIA: 
SABERES, PRÁTICAS E POLÍTICAS DE NATUREZA EM COMUNIDA-
DES RURAIS TRADICIONAIS DO PARANÁ”, aprovado pelo CNPq em 2016 
(edital Universal), sob a coordenação geral do Dr. Nicolas Floriani. No Guara-
guaçu, as atividades foram coordenadas pelo Dr. Antonio Márcio Haliski8. Este 
projeto de pesquisa teve como objetivo principal compreender em que medida 
a proposta agroecológica de desenvolvimento local pode viabilizar as territo-
rialidades tradicionais (os modos de viver e habitar de uma dada coletividade 
no território), isto é, que aspectos da territorialidade tradicional (os saberes, as 
práticas, as políticas de natureza) podem ser dinamizados a partir da capacitação 
sociotécnica em Agroecologia e do empoderamento jurídico dos habitantes das 
comunidades rurais. Nesses termos, realizou-se um estudo comparativo em três 
comunidades rurais tradicionais (uma quilombola, uma faxinalense e outra cai-
çara (no Guaraguaçu). Neste texto, focaremos apenas esta última comunidade.

Mas o que e como desenvolver? Metodologia da árvore de problemas

Vários convites foram produzidos e distribuídos na comunidade, para que 
pudéssemos desenvolver as primeiras atividades. A lógica consistiu na reunião 
de pessoas interessadas e, a partir daí, começamos uma aproximação institu-
cional (IFPR,UEPG,Casla/Unitinerante). De início, realizamos uma série de 
apresentações sobre os propósitos das instituições e do projeto de Agroecologia, 
bem como dos sujeitos participantes. No geral, o que fizemos foi promover 
um diálogo sobre a importância da Agroecologia enquanto movimento social, 
conjunto de técnicas e ciência capaz de transformar realidades, por isso a (re)
territorialização, no sentido apontado por Haesbaert (2019), seria fundamental 
em uma comunidade pouco valorizada por essas práticas.

8 Mais informações em https://terrasagroecologicas.blogspot.com/.



SABER E FAZER AGROECOLÓGICO 95

 Esclarecemos aos integrantes que Agroecologia não é somente um 
modelo produtivo, mas também ciência e movimento social. Por isso, esta-
ríamos realizando coletivamente um diagnóstico de como a comunidade se 
organiza, para além do que produz e, principalmente, quais as suas principais 
demandas socioambientais.

Nesse sentido, adotamos como metodologia a da árvore de problemas. 
Realizamos dezenas de reuniões, cujo foco foi identificar os objetivos que gos-
taríamos de atingir e ao mesmo tempo buscarmos estratégias para tal. Desde 
novembro de 2017, até dezembro de 2018, realizamos reuniões semanais, con-
tando com 12 famílias com frequência assídua de ao menos 1 representante. 
Também contamos com participações esporádicas de ao menos 8 famílias, além 
de 1 doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – 
UEPG, 3 mestrandos em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal 
do Paraná e uma discente de Ciências Sociais da mesma instituição. Também 
pudemos contar com a participação de 2 secretários da Prefeitura de Pontal 
do Paraná, 1 representante da Emater, 1 docente do curso de Tecnólogo em 
Agroecologia da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral e um docente 
da Educação do Campo da mesma instituição, que além de oficinas, levaram 
seus alunos para conhecer e participar das atividades. 

Logo abaixo, mostramos a árvore que construímos coletivamente e as 
demandas surgidas.

Foto 1 – Árvore de problemas 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.
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O diagrama da árvore, como é conhecido, é uma ferramenta que permite 
a solução de problemas (ORIBE, 2012). Geralmente sua aplicação é para solu-
ções empresariais voltadas a qualidade de produtos, porém, com adaptações 
e o mesmo sentido que é o diagnóstico e resolução de problemas, podemos 
aplicá-lo em comunidades. Foi o que realizamos. Segundo Oribe (2012), no 
processo de análise e solução de problemas, o Diagrama de Árvore é cons-
truído colocando o problema num quadro. Na sequência, o usuário deve se 
perguntar o porquê o problema acontece. As respostas são colocadas também 
em quadros, porém num nível secundário. Como cada causa secundária é na 
verdade efeito de outras causas, o questionamento do porquê elas ocorrem, 
identificaria essas outras causas. Após sucessivos porquês, o problema e suas 
causas estarão completamente mapeados.

O uso de diagramas é muito comum no Desenvolvimento Rural Parti-
cipativo (DRP), pois 

[...] permitem analisar de maneira acessível todos os aspectos complexos 
e inter-relacionados. Podem ser visualizadas tanto as relações causa-e-
feito (com a árvore de problemas), como a intensidade e importância das 
relações institucionais (diagrama de Venn), comerciais ou de produção 
(fluxogramas de comércio e produção) (VERDEJO, 2006, p. 35). 

No caso de Verdejo (2006), ao utilizar da Árvore de problemas, temos o 
que seria as folhas ou frutos como o efeito (exemplo, falta de água), o tronco 
como o problema (exemplo, redução da quantidade de água) e a raiz como a 
causa (exemplo, assoreamento do rio). Em nosso trabalho o sentido foi o mesmo, 
porém adaptamos à dinâmica que desenvolvemos. Assim as folhas ou frutos 
foram postos como objetivos (exemplo, combater a falta de água), o tronco 
traria a solução (exemplo, buscar alternativas técnicas/científicas e parcerias 
institucionais para combater a redução de água) e a raiz seria o problema a ser 
combatido (exemplo, o próprio assoreamento). Abaixo, seguem os resultados.

A comunidade colocou como prioridade o desenvolvimento da Agroe-
cologia, reativação da associação de moradores, desenvolvimento do turismo 
de base comunitária, desenvolvimento de cultura e lazer e também melhorias 
na saúde, saneamento e o desenvolvimento de práticas alternativas (como 
o uso de chás etc.). De uma forma muito didática, colocamos o fruto como 
objetivo (ex., a agroecologia), a raiz como o problema (ex., falta de fertilidade 
do solo, capacitação para produção, banco de sementes, etc.) e o tronco como 
o caminho (ex., realização de oficinas de manejo e uso do solo, práticas de 
mutirões etc.). Depois de uma série de ações, montamos a árvore e começamos 
a solucionar problemas. O propósito foi evidenciar que os problemas dentro 
de uma comunidade podem ser diagnosticados e resolvidos e/ou encaminhado 



SABER E FAZER AGROECOLÓGICO 97

para outras instâncias, como o poder público, por ela mesma. Por isso, pas-
saremos aos relatos e resultados das reuniões no projeto.

A Associação de Moradores

A Associação Comunitária do Guaraguaçu (ACOMÇU) permaneceu 
desativada por um período de 10 anos. Para reativá-la entramos em contato 
com a Receita Federal e verificamos as pendências financeiras e também 
procuramos o último Presidente. A partir disso conseguimos a realização de 
uma Assembleia em 18 de abril de 2018, que empossou uma nova diretoria. 

Foto 2 – Produtos e cesta sorteada

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

O próximo passo foi quitar os débitos para regularização junto a receita. 
Para tanto, realizamos uma ação entre amigos cujo prêmio foi uma cesta de 
produtos da comunidade (pães, bolos, geleias, flores etc., e a própria cesta 
confeccionada com a técnica tradicional do uso do cipó, pela D. Conceição 
e Sr. Cláudio). Além disso, realizamos venda de pastéis na festa da paróquia 
da comunidade e também contamos com doadores. Hoje, a associação está 
em pleno funcionamento.
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A Agroecologia

Além da aproximação com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMATER) de Pontal do Paraná, também tivemos o apoio do curso de 
Agroecologia da Universidade Federal do Litoral do Paraná (UFPR-Litoral). 
Realizamos uma série de visitas às propriedades dos moradores, para verificar 
potenciais de produção e desenvolvermos oficinas temáticas, como descrito 
em três exemplos abaixo.

Oficina 1 – realizamos a simulação sobre a importância da proteção dos 
solos para que tenhamos produtividade; o solo descoberto é mais suscetível a 
erosão e ao transporte de seus nutrientes para as áreas mais baixas dos terrenos; 
em nosso caso, que o solo é arenoso, significa perda de fertilidade, assorea-
mento de rios e pouca ou nenhuma produtividade. Assim, temos duas opções 
menos danosas. a) deixar as áreas em cultivo com camadas de cobertura morta 
(folhas, galhos...) ou b) deixar a vegetação (como grama) crescer juntamente 
com a produção; as duas práticas resultarão em menos solos transportados 
para as declividades, bem como, propiciará a infiltração da água e nutrientes 
para camadas inferiores do solo (lixiviação); a segunda prática (b) é a mais 
recomendável para o nosso solo. 

Oficina 2 – Produzimos Micro-organismos eficientes (EM) para aduba-
ção. Na primeira etapa foram coletados bambus que cortamos em pedaços de 
aproximadamente 30 centímetros e, logo em seguida, foram abertos ao meio. 
A lógica é que ao abrir o pedaço de bambu iremos ter duas partes ou “berços” 
que foram preenchidos com arroz cozido (com água da chuva e sem sal). Na 
sequência, uniu-se as partes novamente e amarramos com um barbante. Poste-
rior a isso, o bambu com arroz (ou isca) foi levado até uma área de vegetação 
(floresta), enterrado com uma inclinação de 30º e com uns 30 centímetros de 
profundidade, permanecendo lá por um período de 15 dias. Depois da coleta 
(retirada do solo onde foi enterrado), verificamos que o arroz ficou todo colo-
rido (rosa, azul, amarelo, alaranjado), ou seja, foi colonizado por diferentes 
micro-organismos que foram utilizados para produzirmos o EM. A produção 
consistiu em misturar todos esses micro-organismos em um recipiente com 
água da chuva e açúcar mascavo. Depois de alguns dias coamos o produto em 
uma peneira, estando pronto para usos diversos (desde adubação até limpezas).

Oficina 3 – a compostagem é fundamental para a produção de um solo 
fértil. A ideia é que ela seja sempre realizada em área de cultivo, justamente 
porque ali ficará uma das áreas mais férteis. Assim, iniciamos com a coleta de 
material para a elaboração da leira/pilhas (galhos, folhas, esterco de galinha). 
Inicialmente, foi explicado os elementos que influenciam na compostagem 
(microorganismos, umidade, aeração, relação carbono/nitrogênio, temperatura) 
e seguimos para a montagem e uma rápida explicação sobre manutenção. Na 
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base (cama), foram colocados os galhos maiores, seguidos de camadas de 
folhas, esterco, folhas, esterco, folhas (isso ocorre porque dentre outros fatores, 
temos que cuidar da relação nitrogênio/carbono, onde materiais como esterco 
e restos de comida são ricos em nitrogênio e as folhas, palha e serragem são 
ricas em carbono). A lógica é que os resíduos serão transformados em adubos 
por microorganismos (fungos, bactérias, insetos...). Todo material vegetal ou 
animal pode ser utilizado, a exceção fica para materiais com tintas, vidros, 
óleos, plásticos etc. Depois de pronta a eira, cabe ao agricultor/interessado 
controlar elementos como a umidade e temperatura para ter o resultado final 
que é um solo saudável.

O Selo e a identidade do Projeto

Visando o fortalecimento do projeto, entendemos coletivamente que 
necessitaríamos de uma representação para o mesmo. Por isso , construímos 
uma representação “Selo Comunitário”. Ele tem basicamente 2 duas funções: 
a primeira é a questão identitária e a passa pela auto atribuição, ou seja, o 
grupo se reconheceu como caiçara. Genericamente o caiçara é o morador 
do litoral que tem sua história associada aos usos da natureza e ambiente de 
uma forma integrada, por isso, geralmente vemos o pescador como símbolo, 
pois a canoa, a farinha e a pesca passam a ser elementos que evidenciam essa 
relação. Dentro do grupo, várias pessoas não são nativas, mas isto não pesou 
como elemento de diferenciação e sim de acolhimento, ou seja, somos todos 
caiçaras por viver e atuar no litoral e, neste caso, no projeto de agroecologia. 

Para representar o caiçara do projeto, elegeram o Sol, o Rio Guara-
guaçu, o Antúrio, a orquídea “bico de chaleira” e a mulher camponesa que 
mostra a sua força e ao mesmo tempo a delicadeza de seu toque. Assim 
temos a clareza/pureza/riqueza do ambiente, a integração e a força como 
fundamentos. 
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Selo Guaraguaçu Caiçara

A segunda função do Selo é a certificação de produtos e serviços da pró-
pria comunidade. A lógica consiste em mostrar que a comunidade produz e tem 
padrão de qualidade. No caso, abaixo temos o caso do Café Caiçara da D. Con-
ceição que já utiliza o selo em seus produtos. Também fornecemos o suporte 
para a elaboração de fichas técnicas de ingredientes utilizados na fabricação.

Fichas nutricionais com o Selo

A Banca da D. Márcia

Um dos marcos na entrada da comunidade é a banca da D. Márcia, que 
vende de Mel até galinha caipira. Como podemos observar, estava muito 
precária e por isso realizamos um mutirão para reconstruí-la. 
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Foto 3 – Banca da D. Marcia

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Adquirimos madeiras, telhas novas e reforçamos as sapatas com concreto.

Foto 4 – Banca antes e depois da reconstrução

Fonte: Acervo pessoal, 2018.
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O resultado é uma banca nova (3mx2m) e a motivação para avançarmos 
em mais ações solidárias.

A Caminhada da Natureza e o Evento da Unitinerante

Outros dois grandes marcos do projeto se refere a Caminhada da Natureza 
e ao Evento Acadêmico-comunitário que desenvolvemos.

Todo ano, o município de Pontal do Paraná realiza a Caminhada da Natu-
reza na comunidade do Guaraguaçu. O detalhe é que a comunidade não estava 
participando da organização. Assim, fomos até a prefeitura e nos reunimos 
várias vezes com o prefeito e secretários. Foi reconhecida a importância da 
nossa participação na criação de roteiros e ofertas de infraestrutura ( como 
alimentação e hospedagem). Esta ação mostrou a importância da organização 
social e que isso pode trazer muitos benefícios.

A outra ação, foi na organização do II Encontro Acadêmico-comunitário 
da UNITINERANTE: Saberes geoecológicos tradicionais e diversidade socio-
territorial. Mais uma vez, conseguimos parceria com a prefeitura de Pontal 
do Paraná, além de secretarias como do desenvolvimento e da educação, para 
a aquisição de tendas, transporte etc. Toda a organização foi comunitária, 
desde a programação (mesas, oficinas, apresentações artísticas, contatos com 
os indígenas Guarani, além de parceiros como as universidades do litoral e a 
Paraná Turismo) até a oferta de infraestrutura. 

Sem dúvidas, essas atividades mostram a importância do empoderamento 
de comunidades, pois de uma vez só, conseguimos ser protagonistas e também 
articuladores entre instituições.

Eventos

Como a agroecologia não é somente a técnica por ela mesma, mas também 
um movimento, envolvemos vários sujeitos da comunidade em Eventos, pois 
entendemos que é fundamental para o processo formativo. Assim, participamos 
ouvindo e também falando de nossas experiências em várias instituições de ensino, 
como por exemplo, a participação de membros da comunidade em uma oficina 
sobre “Agroecologia e sistematização de experiências” com a Drª Irene Maria 
Cardoso, na Universidade Federal do Paraná- Litoral, ou mesmo nos encontros 
de povos e comunidades ocorridos na Casla (Casa Latinoamericana) em Curitiba.

Turismo

Uma das metas do projeto foi a potencialização do Turismo. Iniciamos 
fazendo um levantamento de pontos passíveis de serem explorados, onde 
membros da comunidade disseram o que deveria estar presente no mapa que 
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estávamos elaborando. Este movimento de baixo para cima resultou numa 
espécie de cartografia social, visto que os próprios moradores apontaram o 
que era significativo/representativo e deveria estar no mapa turístico. Muito 
importante salientar que conseguimos parcerias com a Adetur e a Paraná 
Turismo, para a continuidade do trabalho iniciado em 2018 e que resultou no 
material abaixo. Trata-se de um folder com o mapa que construímos.

Folder com o mapa turístico desenvolvido, 2018
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Na parte da frente do folder temos o Selo, o nome dos empreendimentos, 
especialidades de cada um, contato telefônico, descrição do projeto e nossos 
parceiros. Na parte de trás temos o mapa com a localização. Depois de fina-
lizado o material, encaminhamos para impressão e ampla divulgação. Enfim, 
o trabalho que descrevemos neste capítulo corresponde aos anos de 2018 
e 2019. O próximo passo será a elaboração de rotas turísticas e a formação 
da comunidade para receber turistas e divulgar a história e as riquezas locais 
(gastronomia, esportes náuticos, caminhadas, turismo histórico via Sambaqui 
etc.). Por conta da pandemia estamos com esta última etapa parada.

Considerações

Trabalhos com comunidades exigem tempo e dedicação. Idas esporá-
dicas a campo com aplicação de questionários e/ou entrevistas se mostram 
insuficientes para realizarmos algo além de um relato parcial de problemas 
existentes. Por isso, necessitamos de engajamento e uma rotina de trabalho 
coletivo com cumplicidade entre pesquisadores/extensionistas e comunidade. 
No litoral do Paraná, isso já é uma demanda dos povos e comunidades mais 
organizadas que chegam a solicitar cartas de intenções a pesquisadores. É 
nesse contexto que temos a Agroecologia com uma ciência que possibilita 
a promoção de um desenvolvimento voltado para atender as demandas das 
comunidades locais, ou seja, uma ciência e de cientistas comprometidos com 
as causas sociais, a exemplo do que nos disseram Santos (2013) e Fanon 
(1968) ao reivindicarem uma revolução a partir dos países Terceiro-mundistas.
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A SOCIODIVERSIDADE COMO 
ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO 

SOCIAL DA AGROECOLOGIA ENTRE 
PESCADORES(AS) ARTESANAIS 

EM GUARAQUEÇABA - PR

Roberto Martins de Souza
Marcelo Cunha Varella

Introdução

O presente artigo surgiu de ações referidas ao trabalho do Núcleo de 
Estudos em Agroecologia (NEA Sociodiversidade), em funcionamento no 
IFPR Campus Paranaguá9 desde setembro de 2016. A formação e atuação do 
NEA resultou da demanda do Movimento de Pescadores Artesanais do Lito-
ral do Paraná (MOPEAR), que buscavam o fortalecimento de suas práticas 
tradicionais de produção agroecológica e extrativista, tendo por finalidade 
assegurar condições básicas de segurança alimentar, aliado a reprodução de 
saberes tradicionais às novas gerações nas ilhas de Guaraqueçaba, PR. 

O contexto das ações ocorre em território marcado pelo conflito socioam-
biental entre o ICMBio e os pescadores artesanais (mais recentemente com o 
MOPEAR) que perdura há mais de 30 anos. Em especial, após a criação do 
Parque Nacional de Superagui (PNS), motivo pelo qual as práticas tradicio-
nais relacionadas às roças e usos sustentáveis da floresta foram severamente 
proibidas. Reduzindo seus praticantes, ainda, esse processo acarretou, multas 
e destruição de roçados pelos órgãos de fiscalização ambiental. Contudo, as 
atividades produtivas nunca desapareceram, todavia, mantiveram-se clandesti-
nas até os tempos atuais, o que bloqueou conhecimentos e erodiu a reprodução 
de material genético pelas comunidades. 

O objetivo do NEA se caracterizou pela atuação em apoio ao MOPEAR, 
tendo por base as comunidades tradicionais que têm seus territórios localizados 
nas ilhas e imediações da baía de Pinheiros, no Município de Guaraqueçaba, 
Litoral do Paraná. Tratam-se das comunidades de: Canudal, Vila Fátima, Sibuí, 

9 Participaram ativamente do NEA Sociodiversidade os Professores Marcelo Cunha Varella e Letícia Ayumi da 
UFPR Setor Litoral e a Profa Luciana Maestro Borges do Eixo EJA/EPT do Campus Paranaguá. O projeto 
contou com a participação de técnicos extensionistas na qualidade de bolsistas do projeto (CNPq): Francisco 
Amaro, Dimas Gusso e Sandra Campos de Lima, além da bolsista (IFPR) Lays Maria Machado. 
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Barra do Ararapira, Vila de Superagui, Tibicanga, Varadouro e Bertioga. Tais 
comunidades desenvolvem historicamente diversas práticas tradicionais sui 
generis, que permitem uma produção alimentar de autoconsumo, feita a partir 
de roçados, voltados à produção alimentar do grupo social, e de sistemas agro-
florestais, manejados em consonância com a conservação dos recursos naturais.

A Agroecologia possui, neste contexto, centralidade única às comuni-
dades, justificada pelo seu caráter essencial à reprodução social, econômica, 
cultural e ecológica dos grupos. Tais práticas tradicionais (roçados de milho, 
feijão, mandioca, extrativismo de frutas da floresta, criação de pequenos 
animais, dentre outros produtos) voltadas à produção alimentar, envolvem 
tanto os saberes acerca do uso e o manejo dos recursos, quanto um profundo 
conhecimento sobre o ecossistema local. Os conhecimentos e práticas tra-
dicionais integrado com suas formas de organização social, é que permitem 
o intercâmbio entre produtos, bem como o controle da produção. Trata-se, 
pois, de conhecimentos relacionados a fertilidade do solo, época de cultivo, 
técnicas de plantio, formas de armazenamento, variedades e adaptabilidade e, 
por fim, o manejo tradicional que bem evidencia a diversidade sociocultural 
existente no campo (GUHUR; TONÁ, 2012) aqui tratado.

Nesse sentido, a proposta do NEA apresentou as ações realizadas desde 
a investigação participativa sobre a agrobiodiversidade local nas ilhas - em 
cultivos e sistemas agroflorestais – registrando suas formas de manejo; em 
paralelo, estimulamos a extensão desses saberes tradicionais e inovações agroe-
cológicas entre as comunidades, movimentos sociais, escolas e associações, 
compondo, com tais conhecimentos, a matriz curricular do curso FIC CAMPO 
de qualificação profissional ofertado localmente. As atividades do projeto con-
templaram a identificação das características da produção agroecológica e 
dos ciclos agrícolas associados ao ciclo da pesca. A extensão articulada com 
ensino – Escolas – envolveu uma investigação participativa sobre os saberes, 
técnicas, tipos de cultivo, formas de manejo e entraves para a produção, com 
o fim de realizar atividades diversas: feiras de sementes, dias de campo, inter-
câmbios comunitários, produção de vídeos e cartilhas e reativação de atividades 
produtivas (como trocas de sementes, casas de farinha e os mutirões de roça).

Fazeres Tradicionais e a Agroecologia nas Ilhas

Diversas pesquisas já foram desenvolvidas na região, destacando 
a importância das práticas tradicionais, inclusive acerca da produção e 
coleta de alimentos como uma estratégia de sustentabilidade do territó-
rio (TEIXEIRA, 2003; MARTINS, 2006; KASSEBOEHMER, 2007; 
BAZZO, 2010;SOLÁ PÉREZ, 2012; DUARTE, 2013; BARBOSA, 2014; 
RAINHO, 2015). Uma vez que esses grupos possuem em seu modo de vida 
sistemas produtivos de grande valor para assegurar a conservação dos recursos 
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naturais. Embora as pesquisas destacam a existência dessas práticas, não há um 
registro mais detalhado das espécies utilizadas e das técnicas de uso e manejo 
tradicional. O conhecimento das espécies cultivadas e oriundas do extrativismo 
envolvem técnicas de manejo da agrobiodiversidade, que são de extrema impor-
tância para colaborar com os processos de desenvolvimento local, servindo à 
conservação da natureza e à garantia da segurança alimentar das comunidades. 
Neste sentido, ainda se pode falar das contribuições e da importância dos povos 
e comunidades tradicionais no avanço das estratégias agroecológicas, a partir 
das características identitárias dos sujeitos que as constroem. 

FIGURA 1 – Imagem das comunidades tradicionais de 
pescadores artesanais beneficiadas pelo NEA

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade CNPq (2016).

Ressalta-se que no contexto de atuação do NEA, o papel fundamental 
das comunidades tradicionais ao fortalecimento de uma perspectiva agroeco-
lógica: para não ser entendida meramente como uma técnica, necessitamos 
olhar para outros planos organizativos da vida social, tal como a organiza-
ção política, os valores culturais e as tecnologias utilizadas – do contrário, 
poder-se-ia estar falando de uma agricultura alternativa qualquer (CASADO; 
SEVILLA-GÚZMAN; MOLINA, 2000). Assim, a concepção de produção 
agroecológica buscou-se compreender o território tradicional enquanto um 
“agroecossistema”: a relação mútua entre saberes tradicionais, as interações 
ecológicas e o cultivo como um ecossistema que interage com um ambiente 
externo, como mercado e suas instituições (GLIESSMAN, 2000).
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Todavia, são as limitações impostas aos sistemas de manejo tradicional 
pelas unidades de conservação (Parque Nacional de Superagui, APA de Gua-
raqueçaba e Estação Ecológica de Guaraqueçaba) que levaram a mudanças 
no modo intrínseco de trabalho e nos hábitos alimentares das comunidades 
beneficiárias, que fazem do MOPEAR apoiado pelo NEA uma possibilidade 
de reconstruir socialmente os sistemas alimentares de agrobiodiversidade 
em interação com a Agroecologia, bloqueados pelas restrições ambientais.

Constatamos, ao longo da pesquisa, o aumento no custo de vida dos 
pescadores artesanais e caiçaras em razão de gastos no consumo alimentar de 
origem industrial, bem como o crescente impacto ao meio ambiente, oriundo 
desse modelo de consumo – concatenado a isto, há reflexos culturais diretos, 
dado que os modos de produção material e imaterial desses sujeitos passam 
a ser determinados por processos exógenos, oriundos do modo de produção 
capitalista – o que, por sua vez, significa o abandono da cultura alimentar 
tradicional, voltada à produção de base agroecológica e local de subsistência e 
ao extrativismo (tanto no território aquático quanto no terrestre. Essa realidade 
atual coloca em risco a segurança alimentar dessas comunidades encontra-se, 
pois, em risco a soberania alimentar destas comunidades.

Figura 2 – Logomarca NEA Sociodiversidade

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.

Nesse cenário, de conflitos e contradições em que se enfrentam de modo 
assimétrico órgãos ambientais e o Movimento de Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Litoral do Paraná – MOPEAR – emergiu o NEA Sociodiversi-
dade, assentado numa relação de pesquisa formalizada no ano de 2016, entre 
os pesquisadores proponentes e os caiçaras, pescadores e pescadoras artesanais 
pertencentes a 9 (nove) comunidades de pescadores artesanais já citadas acima.
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Antes do projeto, alguns dos membros da equipe já desenvolviam suas 
pesquisas individualmente na região. A trajetória prévia da equipe executora 
junto aos sujeitos a quem se destina a ação (com ampla experiência prove-
niente de trabalhos de extensão, curso FIC (Formação Inicial e Continuada) 
de qualificação profissional, seguido por pesquisas realizadas na região), 
portanto, contribuiu para identificar a demanda de criação de um NEA, que 
possibilitou articular as características da sociodiversidade e da agrobiodiver-
sidade do território à Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
– PLANAPO, além das Políticas de Abastecimento e Segurança Alimentar. 
Essa demanda surge de uma relação de pesquisa sensível ao saber local, que 
explicita a indissociabilidade entre as práticas de pesquisa, inovação tecno-
lógica, ensino e extensão e, ainda, apresenta potencial para contribuir com o 
desenvolvimento de novas formas de produção de conhecimento, bem como 
de fortalecer iniciativas de produção e de comercialização agroecológica, 
dadas desde a demanda e a participação efetiva, apropriada e esclarecida das 
comunidades (tal qual determina a Convenção 169 da OIT – Direito à Consulta 
Livre, Prévia e Informada/Cf. Art. 6º e 7º). 

As atividades realizadas pelo NEA/MOPEAR (2016 a 2018)

As atividades realizadas pelo NEA, em apoio ao MOPEAR, ocorreram 
mais intensamente entre outubro de 2016 e dezembro de 2018, através de 
ações que culminaram nos seguintes resultados organizados nos temas: 

Construção e sistematização de conhecimento técnico-científico acerca 
das espécies cultivadas e dos Sistemas agroecológicos de produção em ter-
ritório tradicional: tais conhecimentos foram produzidos desde o saber local 
das comunidades, por meio de 12 (doze) visitas etnográficas às comunidades, 
o que resultou na sistematização das principais culturas agrícolas e extrati-
vismos gravados em um calendário tradicional de uso dos recursos naturais e 
cultivos, trazendo, assim, novos elementos à gestão e planejamento territorial 
para os órgãos públicos, que dizem respeito à reprodução social de grupos 
culturalmente diferenciados em territórios tradicionais no Bioma da Mata 
Atlântica. Neste sentido, trata-se de um conhecimento que visa alcançar o uso 
sustentável do meio ambiente a partir da valorização da cultura tradicional e 
da busca pela segurança alimentar. Os registros etnográficos consistiram em 
visitas de 2 a 3 dias em cada comunidade para identificar as roças, as espécies 
utilizadas e as formas de manejo tradicional. Graficamente, organizamos o 
resultado no calendário agrícola e extrativista (Figura 3), correspondendo à 
organização da produção alimentar pelas comunidades de acordo com a época 
do ano e as formas de trabalho e cultura peculiares ao grupo. 
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Segurança Alimentar: o estímulo à produção alimentar por meio da 
organização da 1ª feira de sementes crioulas da pesca artesanal fortaleceu o 
resgate e inovação tecnológica dos cultivos tradicionais, ampliando o sistema 
de abastecimento local e, por conseguinte, a melhorar qualidade nutricional 
dos alimentos consumidos nas comunidades (Figura 4).

Figura 3 – Calendário de Cultivos Artesanais

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.
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Figura 4 – Feira de Sementes Crioulas – 2018

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.

Planejamento Curricular nas Escolas do Campo: apoiados pelo 
MOPEAR e professores colaboramos com a socialização dos conhecimen-
tos tradicionais junto às escolas municipais de Sibui, Tibicanga, Barbado e 
Guapicum através do curso de formação de educadores do campo, trabalho que 
resultou na sistematização e produção da experiência curricular e de ensino-
-aprendizagem10 publicado no caderno de experiências de educação escolar de 
pescadores e pescadoras artesanais. Dessa forma, construímos coletivamente 
um procedimento de formação articulado com a incorporação de saberes tra-
dicionais no currículo escolar, articulando-os com o saber técnico-científico. 

10 O documento teve como referência o Plano de Ensino da Profa. e Pescadora Artesanal Rosalia Michaud 
da Escola Municipal do Campo de Barbado.
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Figura 5 – “Cartilha” de Experiência Curricular

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.

Curso de Agentes Multiplicadores em Agroecologia: A realização 
do FIC gestão territorial na área de agroecologia foi uma estratégia para 
multiplicar os conhecimentos, a partir dos agentes locais nas comunidades. 
O curso ocorreu entre setembro de 2016 e dezembro de 2017, nas comuni-
dades de pescadores artesanais, sendo inclusive premiado pelo MEC com 
a Medalha Paulo Freire. 
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Figura 6 – Medalha Paulo Freire (MEC) - FIC Agroecologia e Gestão Territorial

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.

Oficinas de Agrobiodiversidade/Arpilleiras: O projeto criou condições 
para que as pescadoras artesanais organizadas no movimento “Pescadoras 
Artesanais em Movimento do Litoral (PEART) construíssem sua visão da 
Agroecologia e dos conflitos territoriais a partir da técnica das Arpilheiras, 
por meio das oficinas de Agrobiodiverdiade/Arpilheiras. Neles, as pescadoras 
praticaram os conhecimentos de forma cooperativa e contextualizada. Foram 
realizadas dez oficinas, sendo abordados temas relativos à produção agroe-
cológica em território tradicional, a partir de trabalhos manuais de costura, 
bordado e aplicação em murais de tecido, alcançando a confecção de 20 
painéis (Figura 7): assim, além da manifestação e sistematização propiciadas 
pela prática artística, foi-nos facultada a possibilidade de compartilharmos 
novos conhecimentos e práticas tradicionais que fortaleceram a identidade de 
pescadora artesanal desde uma visão de resistência agroecológica. 
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Figura 7 – Tela das Arpilheiras

Fonte: Projeto NEA Sociodiversidade, 2018.

Considerações finais

Após dois anos de intensos trabalhos nas ilhas de Guaraqueçaba, foi pos-
sível compreender e conhecer extensa experiência acumulada pelos pescadores 
artesanais na produção de alimentos, seja na forma de cultivos e/ou extrati-
vismos que articulam o mundo do trabalho produtivo na roça, no mato e no 
mar. Ante os conflitos territoriais e seus impedimentos impostos pelos órgãos 
ambientais, desde o violento ordenamento territorial advindo da criação das 
unidades de conservação na década de 1980, observamos as diversas estraté-
gias produtivas encontrarem vazão e persistência na permanência e reprodução 
de sementes crioulas e técnicas de plantio que permanecem sendo realizadas 
de forma clandestina. Ainda que a ausência de plano de manejo não pudesse 
impedir suas práticas tradicionais conforme a Lei do SNUC (9.965/2000). 
De outra forma, a emergência do MOPEAR criou condições para o direito à 
alimentação e à realização de suas práticas de roça fosse reconhecida, mas 
não menos ameaçada. Nesse contexto, a criação do NEA Sociodiversidade 
apoiou processos agroecológicos que tiveram o objetivo de dar visibilidade 
à tradição de cultivos como elemento central na reprodução física e cultural 
dos pescadores artesanais.

 O esforço conjunto entre MOPEAR, PEART e NEA nos fez buscar e 
conhecer a Agroecologia, desde o ponto de vista dessas comunidades, ainda 
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que essa expressão sequer fosse conhecida no vocabulário das lideranças 
locais, eles a praticavam considerando seu sentido lato. 

A pesquisa identificou, portanto, as espécies e seus ciclos produtivos 
(conforme o calendário), as técnicas de manejo tradicional e os usos da 
colheita e extrativismos advindos das roças e do mato. Além, é claro, do 
trabalho das pescadoras artesanais na confecção das Arpilheiras.

O conhecimento sistematizado nos possibilitou avançar na organização e 
adequação à realidade dos conflitos e contradições sociais intrínsecos ao grupo 
social. Inserindo os contextos temáticos no currículo dos cursos ofertados: 
FIC Gestão Territorial e Agroecologia, Arpilheiras e formação de professores 
em educação escolar de pescadores artesanais. 

No que se refere ao projeto NEA, apoiado pelo Edital 02/2016 – CNPq, 
os objetivos específicos foram alcançados: capacitar e formar agroecologistas 
entre os pescadores artesanais, promover a investigação participativa sobre 
a agrobiodiversidade, em cultivos e sistemas agroflorestais, registrando suas 
formas de manejo; estimular a extensão desses saberes tradicionais e ino-
vações agroecológicas entre as comunidades, movimentos sociais, escolas 
e associações. 

Nesse escopo, importa reforçar o desenvolvimento de inovações meto-
dológicas durante a execução do Projeto, no que se refere a organização e 
planejamento dos cursos e oficinas: em todas essas atividades, partimos de 
demandas dos pescadores artesanais organizados no Movimento dos Pescado-
res – MOPEAR e da PEART. A construção da confiança mútua entre as partes 
viabilizou a organização das visitas etnográficas, dos cursos e oficinas, que 
foram planejados a partir das situações limite oferecidas pelos grupos, a saber: 
tipos de cultivo e as de manejo tradicional; calendário agrícola/pesqueiro; 
estímulo a troca de mudas e sementes; tecnologias de produção agroecológica; 
inserção do conhecimento escolar na educação escolar; empoderamento das 
pescadoras artesanais acerca das práticas tradicionais e seus conflitos locais. 
Nesse sentido, tanto o público mobilizado para participação, como a organi-
zação das atividades (alimentação, local,...) foram tarefas compartilhadas com 
o movimento dos pescadores artesanais, bem como a proposta curricular de 
todas as atividades realizadas: os tempos e espaços de formação e a coorde-
nação de algumas atividades. 

Os principais impactos observados, se referem a retomada/ampliação da 
produção alimentar nas comunidades, bem como novas formas de geração de 
renda, e perspectiva de transformação (produção de farinha) de alimentos in 
natura. Consideramos as atividades formativas têm viabilizado o fortaleci-
mento da noção de território tradicional e das práticas tradicionais referidas 
a produção alimentar e suas tecnologias, com efeito direto no resgate de 
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cultivares crioulos e suas formas de manejo, impactando sobre a segurança 
alimentar e a afirmação identitária das comunidades locais. 

As oficinas das Arpilheiras e o Curso FIC têm propiciado de forma inicial 
uma contribuição importante na inserção das mulheres nas pautas relaciona-
das aos limites e desafios da gestão do território tradicional. De outra forma, 
a retomada das roças e agroflorestas como práticas tradicionais configuram 
como nova pauta, nos debates com os órgãos ambientais que cerceiam as 
atividades produtivas de modo antidialógico. Após a realização da feira de 
sementes crioulas em setembro de 2018, muitas comunidades retomaram 
atividades produtivas, em especial, no plantio de arroz e mandioca, reto-
mando parcela da renda que havia sucumbido após as proibições de plantios 
alimentares nas ilhas. 

Por fim, destacamos que após o projeto do CNPq as atividades produtivas 
agroecológicas de viés tradicional, permanecem ocorrendo e foram intensifi-
cadas com a ampliação do número de roçados em várias comunidades, ainda 
que as restrições ambientais não tenham cessado sua vigência. 
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A AGROECOLOGIA QUE TRANSFORMA 
VIDAS CONCRETIZANDO A 

SOBERANIA ALIMENTAR DE 
MULHERES CAMPONESAS11

Adriella Camila G. F. S. Furtado da Silva
Islandia Bezerra 

Rubia Carla F. Giordani 

O objetivo deste capítulo é analisar, ainda que de forma breve, como 
ocorrem as relações de gênero, no âmbito das famílias das mulheres campone-
sas assentadas de reforma agrária e de suas unidades produtivas. Partiu-se da 
seguinte inquietação: como (e se) tais relações implicam, em alguma medida, 
nas suas práticas cotidianas que envolvem a agroecologia, a soberania ali-
mentar e segurança alimentar e nutricional. 

Emma Siliprandi (2015) destaca que a Agroecologia problematiza as 
questões sociais que perpassam as discussões de gênero e propõe a constru-
ção de outro modo de vida, orientado pela noção de bem viver cujos valores 
éticos, de justiça ambiental e equidade social ganham relevo. 

Corroborando estas afirmações Silvia Vega (2017), em “A sustentabilidade 
da vida como eixo para um outro mundo possível”, tece a categoria de sustenta-
bilidade da vida no bem viver, destinada a transformar as relações sociais com 
a natureza e o sistema político e econômico, apostando para isso na economia 
feminista, ao se concentrar no reconhecimento da esfera reprodutiva, dedicada 
à manutenção da vida humana. Por isso, essa autora enfatiza a importância das 
mudanças no relacionamento entre as pessoas, não apenas no relacionamento 
dos seres humanos com o meio natural. É aí que se abre espaço para o questiona-
mento, dentro do ideário agroecológico articulando a perspectiva feminista, das 
desigualdades de poder existentes entre as mulheres e os homens no meio rural.

Por soberania alimentar, toma-se como referência àquelas práticas do dia 
a dia que incidem nas escolhas do que plantar, do que colher, como preparar 
e quando, quanto e como comer. Para tanto, considera-se o papel fundamen-
tal da mulher para prover a sua família com uma alimentação de qualidade 
seja por considerar os aspectos nutricionais, seja por não abrir mão de uma 
alimentação social e culturalmente referenciada. 

11 Este capítulo traz um recorte da dissertação “Mulheres e Soberania Alimentar: saberes agroecológicos 
entre assentadas” (Furtado da Silva, 2019), desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Alimentação e Nutrição/PPGAN da Universidade Federal do Paraná.
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Na concepção da ciência agroecológica, as questões de gênero estão 
interligadas e apoiadas à valorização da diversidade e à equidade nas relações 
socioambientais, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, cidadania e 
participação, com possibilidades de distribuição mais justa de renda, poder e 
responsabilidade (MUSSOI; PINHEIRO, 2002; WEITZMAN, 2011).

Dos caminhos metodológicos percorridos

Integraram a pesquisa dez mulheres assentadas da reforma agrária e, por-
tanto, vinculadas ao Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra 
(MST), que residem no Assentamento Contestado, no Paraná. Estas, se auto 
identificam como “mulheres, camponesas e agroecologistas” tendo, portanto 
o reconhecimento por sua atuação seja no campo político, mas principalmente 
pela sua capacidade produtiva no campo do conhecimento agroecológico. 
Todas compõem um grupo de certificação participativa, que por sua vez tem 
vinculação à Rede Ecovida.

A abordagem metodológica consistiu na triangulação de métodos, asso-
ciando: observação participante, entrevista semiestruturada e registros em caderno 
de campo e audiovisuais. Reitera-se que a abordagem qualitativa permeou todo 
o percurso de análises. Desse modo, as palavras ditas (e as não ditas), bem como 
os registros consideraram também as impressões por parte das pesquisadoras.

Para uma melhor apreciação das entrevistas, foi utilizada técnica de aná-
lise de conteúdo, descrita por Laurence Bardin (2011), sendo selecionada a 
análise dos conteúdos produzidos a partir das falas em unidades de significados 
de produção de sentidos. Posteriormente, os conteúdos foram classificados em 
categorias não apriorísticas estruturadas a partir do contexto dos discursos. 

Seguindo os princípios da ética em pesquisa com seres humanos e respei-
tando o anonimato das mulheres, a partir da pesquisa de campo foram identi-
ficadas espécies vegetais (flores, arbustos, árvores, temperos, ervas medicinais 
entre outras) nas unidades de produção e assim, para cada uma das mulheres, 
foi feita a seguinte associação: Araucária; Sininho; Jasmim-grado; Bracatinga; 
Lanterna Japonesa; Eritrina; Eucalipto; Colorau; Louro e Aroeira. 

Das relações sociais, culturais e políticas de gênero que 
incidem nos processos que transformam vidas e concretizam 
a soberania alimentar

A categoria relativa às relações de gênero nas tomadas de decisões sobre 
a produção, o processamento, a alimentação e a comercialização foi então 
identificada como àquela capaz de responder ao questionamento inicial. Esta 
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categoria ressalta o lema “Sem feminismo não há Agroecologia”, construído 
no âmbito do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de 
Agroecologia (GT Mulheres da ANA)

“Sem feminismo não há agroecologia” expressa o entendimento sistêmico 
de que a Agroecologia é ciência, prática e movimento, e tem sido um caminho 
de construção coletiva por um projeto de vida que, a partir de um pensar e 
fazer agricultura de forma diferenciada, propõe relações justas, igualitárias 
e equilibradas entre as pessoas e dessas com o ambiente; orientando, assim, 
visões de mundo, ações cotidianas, atuações políticas e práticas produtivas, 
de consumo e da construção de novas relações sociais pautadas nos valores da 
ética, solidariedade, reciprocidade e princípios da precaução, responsabilidade 
e soberania alimentar (GT MULHERES DA ANA, 2018). 

As análises revelam que em suas realidades familiares e, por fazerem 
parte da construção do movimento (e da construção do conhecimento) agroe-
cológico as participantes experimentam e vivenciam princípios da prática e do 
movimento de equidade nas relações de gênero, relacionados às tomadas de 
decisões produtivas, a alimentação e a comercialização. Os relatos referentes 
às tomadas de decisões sobre o que produzir e processar, a alimentação e 
comercialização trazem alguns dos elementos citados:

[...] a gente tomava as decisões juntas, sempre quando a gente ia/vamos 
plantar – por exemplo – batata salsa, a gente olhava o dia, a data, assim, e 
sempre planejava junto: como que a gente vai plantar, quanto que a gente 
vai colher, pra quem a gente vai vender, como que a gente vai organizar. 
Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que a gente sempre tenta ter 
na casa, na família, é o diálogo, das coisas, porque se não for assim, na 
nossa visão eu acho que não funciona, assim, se for só o homem tomar 
decisão ou só a mulher sozinha (Sininho, 2018). 

[...] Então é tudo, é muita discussão, assim, tipo não é eu que mando, 
não é o meu companheiro quem manda, é muita discussão entre nós [...] 
(Eritrina, 2018). 

Na parte da venda a gente discute junto, para analisar, até as experiências 
de cada pessoa no grupo (Jasmim grado, 2018). 

São experiências que representam a continuidade e aprofundam o com-
promisso com a construção da igualdade de gênero e com os direitos de todas 
as mulheres e meninas, uma vez que corroboram o objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável nº 5 (ODS 5) – Alcançar a igualdade de gênero e apode-
rar todas as mulheres e meninas, que se destaca como um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU, 2017). Sobre as tarefas domésticas realizadas no cotidiano, as 
mulheres agroecologistas e assentadas trazem os seguintes relatos:

[...] uma pessoa vai cozinhando uma coisa, outra vai arrumando a mesa, 
outra fazendo o suco, a salada e todo mundo ajuda. Na parte de cozinhar 
e lavar a louça a gente se divide, todo mundo participa (Eucalipto, 2018). 

Eu acho que vale a pena eu ressaltar aqui, e você põe em algum lugar. 
Essa decisão de nós três fazer tudo junto, e tomar as decisões junto, essa 
é a partir dessa nossa reorganização da nossa família. Depois que eu 
separei. [...] A maioria das vezes a gente faz junto. Um cozinha uma coisa, 
o outro faz outra, um faz uma salada, cada uma faz uma coisa. [...] Teve 
muitas vezes, que eu e ela ficava lá na roça, nos nossos combinados, e 
ele [o filho] vinha preparar almoço, e outras vezes ela (Araucária, 2018). 

A maioria das famílias participantes desta pesquisa experimentaram 
importantes transformações, desencadeadas pela adesão à agroecologia. Há 
construção de relações mais igualitárias nas tomadas de decisões que tendem 
a ser debatidas conjuntamente e partilhadas, vinculadas a parte produtiva, 
a alimentação, as tarefas domésticas, comercialização e ao uso do dinheiro 
proveniente da produção. Foi possível observar que muitos dos trabalhos 
– comumente – considerados apenas como responsabilidade de mulheres, 
especialmente aqueles que se limitam ao ambiente doméstico, são também 
assumidos e compartilhados pelos homens, ainda que de forma comedida. 
Contudo, esta constatação não se dá por completo no conjunto das famílias 
das mulheres participantes desta pesquisa, isto é, algumas mulheres seguem 
(ou apenas iniciam) estes processos de construção transformadora. Já outras, 
caminham de forma persistente e de forma concreta transformando suas vidas 
cotidianas (em casa e no território), buscando de fato, dirimir as desigualdades 
de gênero e os modelos de dominação masculina. 

Para Iara Henn (2013), no propósito de compreender de que maneira, na 
Agroecologia, a contribuição das mulheres vem protagonizando processos 
transformadores, a autora evidencia que estas se reconhecem como “provedo-
ras”, não somente porque trabalham, planejam e participam de processos sociais 
e educativos, mas pela persistência, sustentação e iniciativas que empreendem, 
principalmente quando surgem as dificuldades. A participação das mulheres 
na Agroecologia se constitui como a possibilidade de redimensionamento dos 
espaços nos quais elas circulam ou das relações em que elas se engajam.

Segundo Kelli Mafort (2017), é possível considerar que a Agroecologia 
tende a abrir espaços de visibilidade na produção de alimentos, já que esta 
propicia o repensar para além da matriz de produção, que avança sobre as 
relações dos homens e das mulheres (entre si) e com a natureza tencionando 
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assim as próprias relações de gênero. Nesta lógica, iniciativas eficientes de 
novas relações de gênero têm sido construídas a partir de processos agroeco-
lógicos integrados, visto que a maneira diversificada como o alimento é pro-
duzido neste modelo, junto do ato de alimentar (a si e aos demais), mediante 
a comercialização ganham outros significados. Em geral, defende-se que se 
subtraem dicotomias e o trabalho das mulheres se visibiliza e ganha espaço 
– em casa e na sociedade.

Emma Siliprandi (2015) enfatiza que as mulheres atuam de forma ques-
tionadora nos espaços da Agroecologia, procurando ampliar sua participação 
nos mais distintos espaços e influenciar de forma decisiva nas tomadas de 
decisões e nas estratégias de atuação e definição de pautas políticas. As mulhe-
res envolvidas em tais processos organizativos e que se constituem como 
lideranças e/ou protagonistas no movimento agroecológico vêm trazendo 
questões que combinam sua realidade de vida com a problemática ambiental 
nos debates (nas instâncias públicas e privadas), bem como com suas ações 
práticas reivindicando assim maior autonomia. A autora menciona ainda que 
a forma como as mulheres têm ocupado a Agroecologia como campo político, 
tem aberto espaços para debates e reflexões, como exemplo cita as inúmeras 
jornadas, painéis e oficinas sobre temas de gênero (de caráter acadêmico ou 
não), mas que em geral tem propiciado a participação das mulheres, eviden-
ciando assim todo o seu protagonismo.

As reflexões que são construídas mediante as vivências agroecológicas, 
sobretudo em outros espaços (de formação, intercâmbios, cursos, encontros) 
têm contribuído para, finalmente escancarar, situações de desigualdades viven-
ciadas pelas mulheres, sobretudo nas relações de poder que surgem no seu 
cotidiano no âmbito domiciliar, e que submetem às mulheres a sobrecargas de 
afazeres domésticos, que antes não eram percebidas por elas. Esta mudança de 
percepção das ações cotidianas gera posições de questionamento e enfrenta-
mento de algumas opressões de gênero, assim como empenho em estratégias 
para superá-las. As considerações a seguir trazem elementos para esta reflexão: 

E nas relações também, tipo “ah, porque que só eu que tenho que fazer 
comida?” eu me questiono. Se fosse há um tempo, lá quando eu era ado-
lescente, para minha mãe, quem tem que fazer comida é a mulher, então 
eu nem teria esse questionamento. Então hoje, mesmo que a maioria das 
vezes sou eu quem faço a comida, mas ao mesmo tempo eu me questiono: 
“tá, por que só eu?”, então vai lá, agora é tua vez. [...] Limpar, organiza-
ção da casa, então tem muito assim: “ah, hoje a máquina tá estragada, 
então cada um vai ter que lavar sua roupa”, porque a máquina lavava 
de todo mundo, mas e agora? Quem que vai lavar de todo mundo? Então 
algumas percepções assim que a gente vai criando e fosse um tempo atrás 
eu “ah, não, mas é eu que tenho que lavar”. Se é noite, a gente faz janta, 
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todo mundo lava ali, cada um... Aí tem lá em casa, gera polêmica com 
a vizinhança, mas assim, é cada um lava seu prato [...] (Eritrina, 2018). 

Eritrina demonstra em sua percepção um real processo de amadureci-
mento que impulsionou sua transformação enquanto mulher na condição de 
mãe e trabalhadora. Não apenas problematizando e questionando sua própria 
prática – que lhe foi concebida e “ensinada” pela sua mãe – mas, avançando 
nas relações com a própria família. No entanto, é oportuno destacar que a 
“desconstrução” destes papéis, especialmente, no que diz respeito à divisão 
justa das tarefas domésticas, não é algo simples e fácil.

Segundo Ana Paula Ferreira (2017), uma dessas desigualdades está contida 
na divisão do trabalho doméstico, quando se atribui a homens e mulheres a res-
ponsabilidade sobre tarefas diferentes. A injusta divisão sexual do trabalho e os 
papéis tradicionais no meio rural condicionam as mulheres, que são educadas para 
os cuidados com a casa, com as crianças, com os idosos e com os doentes. Os 
homens são vistos, quando muito, como meros ajudantes nesses trabalhos, mas 
nunca como responsáveis por eles. Por isso, não são cobrados pela sociedade nas 
tarefas de limpar a casa, lavar louça, fazer comida e cuidar das pessoas. É a socie-
dade que naturaliza a dureza das tarefas domésticas como responsabilidades das 
mulheres, recaindo sobre elas a responsabilidade por essas atividades de cuidado 
e reprodução da vida. Sobre esta constatação, convém trazer os seguintes sentidos.

Quem sempre lava a louça sou eu ou a filha, mas às vezes eu coloco o 
filho mais velho pra lavar também, ele sabe fazer almoço também. Aqui 
em casa todo mundo faz comida, menos o filho mais novo que só tem 6 
anos (Lanterna Japonesa, 2018). 

Mais é eu quem limpo a casa, eu coloco eles [os filhos] pra arruma a 
cama, arrumar o quarto, os calçados deles e eles que lava. A roupa é 
mais eu que lido [...]. Só quando eu não posso mesmo, aí eu ensino eles 
ali a mexer e aí eles lavam. Mas é meio assim tudo junto. O meu marido 
lava bastante louça, agora os meninos são meio preguiçosos, não gostam 
muito de lavar louça não. Mas eles lavam, se for preciso eles lavam, se 
der uma insistidinha, assim: vai lavar! [ri] Aí eles vêm (Aroeira, 2018). 

Até mesmo aqui no lote às vezes, eu fico em casa pra atender às crianças. 
Mas às vezes quando eu vou ajudar ele, ou quando eu preciso sair, por 
algum motivo, daí ele toma conta. [ri] ele se vira. Que nem ontem eu 
precisei ir pra cidade e ele ficou (Jasmim grado, 2018). 

Lanterna Japonesa, Aroeira e Jasmim Grado, assumem que têm pro-
vocado pequenas mudanças no cotidiano dos afazeres domésticos. Para elas 
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estes avanços são muito significativos, especialmente quando relembram 
sua infância e adolescência. Obviamente que uma transformação real nas 
relações desiguais entre os gêneros não se limita à prática da divisão dos afa-
zeres domésticos. Porém, ao considerar o contexto ao qual foram orientadas, 
educadas e cresceram acreditando ser esta a “norma” pode-se considerar que 
tais mudanças são significativas e transformadoras.

É oportuno relembrar as interpretações de Joan Scott (1995) de que 
gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder, o que 
implica pensar nos símbolos culturalmente disponíveis que remetem a repre-
sentações simbólicas, também contraditórias, implica pensar em conceitos 
normativos, reprodutores de injustiças contra as mulheres. 

Nesse panorama, a presente pesquisa incorpora gênero, na qualidade de 
processo sociocultural construído historicamente (COSTA, 2009), enquanto 
categoria analítica para compreensão do processo de produção e reprodução 
de práticas, relações e representações sociais, auxiliando a desvendar relações 
de poder (SCOTT, 1995). “Se permitir” refletir-agir para transformar tais 
relações também é algo complexo, como se percebe nos relatos seguintes

Iiih, aqui tudo sou eu, se eu não ir para panela aqui tudo morre de fome 
[risada]. [Repete] Aqui se eu não ir para panela esse aí morre de fome 
[referindo-se ao companheiro que está sentado próximo]. 

[...] é só se eu mandar. Outro dia eu tava apurada, apurada, apurada, e 
eu tinha alface para plantar, alface estava desse tamanho, e eu ganhei 
visita, e eu não sabia onde pegar. E eu tinha que ir lá fora, aí ele não tava 
muito bom, fui e falei assim pra ele: olha o que tu vai fazer? Mulher vou 
te dar uma mão na pia. Ele ficou uma manhã inteirinha na louça, mas 
ele conseguiu educar a pia, mas ficou uma manhã inteirinha. Eu vim era 
meio dia da horta, o homem ainda estava na pia. Ele não gosta de ir na 
pia (Colorau, 2018). 

A declaração de Colorau evidencia sua própria dificuldade de transpor 
os obstáculos, construídos socialmente, que dizem respeito à injusta divisão 
dos afazeres domésticos.

A participação efetiva das mulheres no processo produtivo, sempre foi 
determinante para a garantia da perpetuação da espécie (e da natureza) tanto na 
produção da alimentação, como para a manutenção e preservação ambiental, 
e ainda na garantia de renda, seja mediante o processo de comercialização, ou 
seja, na própria reprodução da vida. Porém, essa participação ao longo da his-
tória foi (e por muitas vezes continua sendo) marginalizada e invisibilizada no 
capitalismo, e de forma mais detida no sistema patriarcal, gerando padrões natu-
ralizados de discriminação e exploração que atingem as mulheres, como pode ser 
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verificado na obra “Calibã e a Bruxa”, de Silvia Federeci (2017). Esta autora 
teoriza e resgata os processos que construíram a hierarquização dos trabalhos 
por meio do salário e da subordinação do trabalho reprodutivo - este caracteri-
zado como uma tarefa a ser executada exclusivamente por mulheres de forma 
não remunerada, reduzindo o reconhecimento social do trabalho doméstico.

Nesse panorama, a sobrecarga de trabalho, representada - especialmente 
pela não divisão das tarefas domésticas – os principais empecilhos para a 
instauração das relações igualitárias, tanto no domicílio, como dentro de suas 
vivências agroecológicas, mas que nem sempre são percebidas como tais. 
Como se notam nos seguintes depoimentos:

Nessa parte depende, se eu pedir: ajuda aqui e tal?, ele vai lá e faz. Mas 
eu sou meio flexível nessa parte, que nem, por exemplo, às vezes ele vai 
trabalhar na cooperativa, não é todos os dias, é dois/três dias na semana 
que ele vai. É um trabalho cansativo, com máquina, e peça, implemento, é 
pesado, nessa parte eu sou compreensível, ele chega em casa, eu não vou 
sobrecarrega ele. Mas quando ele tá em casa, eu chamo ele pra me ajudar, 
ele vai lá e faz, não tem problema nenhum nessa parte (Jasmim-grado 2018). 

[...] eu de manhã tenho a tarefa de fazer comida para meu irmão mais 
novo, o pai faz o chá, mas eu tenho de levanta ele [o irmão], colocar a 
roupa nele e arrumar a comida e entregar na mesa, ou ele se vira mais 
um pouco e faz a comida dele e come [...] (Bracatinga, 2018). 

Ao se inserir no movimento agroecológico, elas conseguem lidar com 
suas limitações, respeitando assim, o seu tempo. Na Agroecologia, estas rela-
ções desiguais aparecem de forma mais expressiva, especialmente, por que 
esse modelo produtivo incita constantemente analogias das relações entre as 
pessoas com aquelas relativas às existentes na natureza, no sentido de que na 
natureza, tudo ocorre em sinergia. Desse modo, ao se permitirem “coman-
dar”, “mandar”, “pedir” para fazer algo referente aos cuidados com a casa, 
Colorau, Jasmim grado e Bracatinga exercitam – cotidianamente – novas 
relações sociais e afetivas que a Agroecologia lhes possibilita.

É importante destacar, portanto, que este movimento não é fato isolado 
entre essas mulheres assentadas e que compõem o grupo de agroecologia de 
certificação participativa. Em uma perspectiva de transformação social o MST, 
que surgiu a partir da reivindicação pela democratização do acesso à terra, 
em seu processo de organização e consolidação, passou a incorporar outras 
lutas tais como: a política de educação, tendo em vista a construção de novos 
valores; novas estratégias de produção (e aqui, enfatiza a agroecologia); novas 
relações com o ambiente; a construção de novas relações que prezam pela 
igualdade e equidade entre homem e mulher (FURLIN, 2013). 
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A partir do II Congresso Nacional do MST, ocorrido em 1990, o movi-
mento assume novos compromissos em relação às mulheres, tais como na 
mudança das relações de gênero no interior do MST, propondo linhas de ação 
política para orientar o seu trabalho, o que revela a percepção de que não basta 
a conquista da terra, mas faz-se necessário lutar também por relações novas, 
como condição para transformações (FURLIN, 2013). Nessa perspectiva, Gua-
cira Louro (1999) considera que as relações de gênero, sendo resultado de uma 
construção histórico-cultural, também podem ser desconstruídas e reconstruí-
das por meio de novas dinâmicas culturais. Isso aponta para a ideia de que as 
construções de gênero são históricas e sempre passíveis de se transformarem 
diante das mudanças na cultura.

Ações educativas de cunho político e pedagógico, como a Campanha 
pela Justa Divisão de Trabalhos Domésticos, lançada em 2017 e eviden-
ciada por Lorena Moraes et al. (2018), ressaltam que não se trata de uma 
“ajuda” e – sim de dividir o trabalho –, já que a casa é uma responsabilidade 
compartilhada por todas as pessoas que moram nela, convocando os homens 
e o restante da família (filhos, filhas, parentes e pessoas agregadas) para a 
divisão das responsabilidades domésticas e do cuidado. Essa campanha vem 
denunciar como as mulheres estão sobrecarregadas e enfatiza que os afa-
zeres de casa e de cuidado com as pessoas devem ser de responsabilidade 
de todos e todas que habitam o mesmo lar. Faz-se necessária uma mudança 
de atitude. A luta por justiça começa dentro de casa, no compartilhamento 
do trabalho doméstico.

Esta campanha corrobora a recomendação para o alcance da meta refe-
rente ao ODS 5 (ONU, 2017), que é a necessidade de avançar quanto ao 
combate das desigualdades de gênero que permanecem pouco questionadas, 
como a responsabilidade pelas tarefas domésticas, que são socialmente natu-
ralizadas como femininas. Reconhecer que essas responsabilidades não são 
naturais das mulheres e que possuem caráter de ordem pública é fundamental 
e deve implicar no fortalecimento de um Estado social que garanta mobilidade 
urbana adequada e serviços de atenção à família e à infância, como a expansão 
da cobertura de creches, de forma a permitir para mulheres e homens o uso 
igualitário do tempo.

Emma Siliprandi (2011) também enfatiza que os trabalhos domésticos 
e de cuidados necessitam ser encarados como um trabalho necessário para a 
sobrevivência dos seres humanos e para a manutenção da unidade familiar, mas 
que estes devem ser compartilhados entre homens e mulheres na construção de 
uma sociedade mais justa e equitativa. Dessa forma, as atividades de cuidado 
(cozinhar, lavar, educar as crianças) não podem mais apenas ser concebidas 
como atividades privadas, necessitando ser tratadas e vistas como sociais.
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Para não concluir

Os relatos de campo aqui registrados refletem as percepções das mulheres 
de que os homens “ajudam” no trabalho doméstico ou no cuidado com os 
filhos. Ou seja, não existe de fato uma compreensão de que tais responsabili-
dades devam ser de fato, divididas e partilhadas. Estas constatações expressam 
e reforçam as concepções e atitudes patriarcais de que estas seriam apenas 
responsabilidades da mulher. 

No entanto, o que se deve considerar é que estas reflexões-ações têm 
grandes repercussões nas vidas privadas das mulheres. São relações de opres-
são que ao longo dos anos localizam/estabilizam/restringem essas (e outras 
mulheres) ao espaço doméstico e, que a partir das suas inserções e vivências 
no movimento e na prática agroecológica, vem redefinindo suas vidas, assim, 
como vêm redefinindo a construção do conhecimento na agroecologia.

As evidências empíricas e as análises aqui desprendidas apontam que 
o movimento agroecológico tem um desafio imenso de seguir nos debates e 
nas práticas com vistas a transformar vidas e territórios. A agroecologia, ao 
ter como princípio, Ciência-Prática-Movimento nos oportuniza refletir-agir-
-transformar as relações entre sociedade e natureza e, mais ainda, transformar 
as relações entre homens e mulheres.
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A ATUAÇÃO CHAVE DAS MULHERES 
Á FRENTE E NO CENTRO DA 
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E AGROECOLOGIA

Thais Bordenowsky da Silva

Introdução

O texto aborda o empoderamento das mulheres em suas comunidades. 
Em especial, iremos destacar Dona Conceição Vieira Ramos Constante, que 
diante da sua autonomia, participação comunitária, práticas tradicionais, e 
valorização de seus saberes, promove a segurança alimentar e conjuntamente 
a construção da agroecologia.

A pesquisa foi realizada na comunidade do Guaraguaçu, pertencente ao 
município de Pontal do Paraná. Metodologicamente, utilizou-se entrevistas, 
rodas de conversas e questionários das atrizes locais.

O objetivo da pesquisa foi reconhecer, não apenas os aportes das mulhe-
res à produção agrícola, mas, sobretudo, os seus conhecimentos e sabedoria, 
historicamente acumulados, no preparo dos alimentos. Esta pesquisa possibili-
tou destacar os saberes locais como símbolos identitários de um território, des-
tacando-se o peixe seco como um componente importante da identidade local.

Desenvolvimento

Entre os atores sociais envolvidos na agricultura familiar, destaca-se a 
mulher, que no meio rural, além de ser responsável pela escolha e preparação 
dos alimentos da família, trabalha, também, para a produção dos alimentos, 
como, por exemplo, no cuidado com hortas, pomares, na criação de pequenos 
animais e na transformação dos ingredientes básicos, produzindo pães, doces, 
queijos, geleias, entre outros (SILIPRANDI, 2013).

As mulheres representam cerca da metade dos 2,5 milhões de pequenos 
agricultores, criadores, habitantes das florestas e pescadores, cujos conhe-
cimentos e trabalho cumprem papel fundamental na sustentabilidade dos 
diversos sistemas alimentares, particularmente nos países em desenvolvimento 
(BRUMER, 2004; PACHECO, 2009).

Apesar desse número expressivo, muitas agricultoras familiares sofrem 
opressão dentro das famílias, por criticarem algumas vezes a organização 
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familiar e o modelo produtivo. Isso é decorrente do modelo do sistema patriar-
cal, enraizado em nossa cultura, segundo o qual o homem está no centro e as 
mulheres e crianças desempenham papéis pré-estabelecidos e coadjuvantes 
(BRUSCHINI, 2006; LIMA; DE JESUS, 2016).

Ao longo do tempo, nota-se que as mulheres adquiriram um vasto saber 
dos sistemas agroecológicos, apesar disso, ainda encontram muitos entraves 
em relação a essa aquisição. A não valorização das atividades realizadas por 
mulheres, no meio rural, vem demonstrando uma evasão da população femi-
nina jovem, do campo para a cidade (LIMA; SILVA, 2016).

Para Neder e Costa, (2014), a mulher não tem apenas uma preocupa-
ção com a qualidade do alimento que está produzindo, mas também com a 
manutenção da qualidade da terra e preservação do meio ambiente, quando 
cultiva e maneja a terra.

A agroecologia concomitantemente relacionada à segurança alimentar 
pode proporcionar o empoderamento das mulheres e de suas comunidades, a 
promoção da cidadania, da autonomia e da participação comunitária, além da 
valorização de saberes, práticas tradicionais, promoção da saúde, qualidade de 
vida e sustentabilidade ambiental, social e econômica (ANDERSSON, 2015).

Dona Conceição Vieira Ramos Constante enfatiza que:

As mulheres são elas as guerreiras, toda vida trabalharam na roça com o 
marido, era mãe, era médica, eram tudo, até hoje, o papel da mulher é que 
está na frente, é responsável por tudo, até por sua moradia, as mulheres 
arregaçam as mangas, ainda mais quando tem os filhos.

Nos discursos, nota-se o empoderamento das mulheres. Contudo, a equi-
dade de gênero no campo ainda é um grande desafio, mesmo com o aumento, 
na última década, segundo o Censo Agropecuário 2017, do percentual foi 
de 12,7% em 2006, para 18,6%, em 2017. São 4,1 milhões de homens con-
duzindo propriedades rurais, contra apenas 945 mil mulheres (IBGE 2017).

O papel da mulher camponesa é nitidamente não visualizado, são as 
mulheres que sustentam a produção agroecológica e que garantem a segurança 
alimentar e nutricional dos brasileiros.

Dona Conceição menciona a insegurança alimentar na sua época:

Nós passamos fome também, e comíamos ensopado de peixe, recorda 
que um dia o irmão matou um passarinho a outra irmã sapecou, pôs 
num espinhal, pegou um bagre, e foi uma alegria só, ai você vê o que 
era a falta. Antigamente as pessoas viviam na insegurança, não tinham 
ganho para se suprir, hoje temos a aposentadoria, mas não é suficiente 
para a despesa, então precisamos correr atras para ter uma qualidade na 
alimentação, de qualidade devida.
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Porém, através do discurso, dona Conceição observa o lado positivo em 
relação a esta dificuldade, se isso é “possível”.

Naquela época trabalhava-se hoje para comer amanhã, quando você não 
tinha, outro lhe ajudava, eram muito hospitaleiros, hoje são muitos indivi-
dualistas e isso dói na gente. Hoje ninguém quer repartir o pão com alguém. 
Hoje quando não podemos ajudar, a gente orienta como procurar ajuda.

Neste contexto, mister dizer que o papel da mulher rural é essencial nesse 
processo, pois ela é a responsável direta pela segurança alimentar e nutricional 
na família, contribui para a agricultura familiar e também para a promoção 
da saúde nas comunidades (SILVA, 2014).

Entre esses personagens, o mérito é dessas mulheres, nativas, caiçaras, 
agricultoras, protagonistas, como sujeitos sociais específicos, com necessida-
des, interesses, contribuições e aspirações, que contribuem para a preservação 
da biodiversidade no pequeno lote de terra, por intermédio da seleção de 
espécies de sementes e preservação da cultura dos quintais. 

Dentre elas, podemos destacar a senhora Conceição Vieira Ramos Cons-
tante (Figura 1), moradora do Guaraguaçu, desde quando nasceu, há quase 70 
anos. É empreendedora, pois, desde 2007, trabalha com o café caiçara do 
Guaraguaçu. Identifica-se como nativa e caiçara com muito orgulho, pois “o 
caiçara pode viver da pesca, da caça, das plantas, do cultivo”.

Dona Conceição diz que vivia na beira do rio, casou-se e foi morar do 
lado da rua, o modo de vida é de caiçara, vivia da caça e da pesca, seu esposo 
perguntava: “Que futuro nós vamos dar aos nossos filhos?”. Mas dona Con-
ceição não quis ir para Paranaguá, permaneceu em Pontal, porém, antes de 
vir para Guaraguaçu, diz que sofreu muito.

Descreve que tinham que cortar cipó. Os alimentos que recolhia da 
lavoura eram só para a própria alimentação. Plantava feijão, batata, cará, 
mandioca, às vezes se deslocava para Paranaguá, onde fazia as trocas, não 
havia dinheiro, vendia cestos e balaios grandes, limpava 100 fios por dia, 
passava tudo na raspadeira, tinha ajuda da irmã e da cunhada, fazia chapéus, 
espelhos. Menciona que nunca teve curso disso, aprendeu vendo o pai fazer, 
e sobreviveu de fazer artesanato.

Nas entrevistas individuais, dona Conceição relata que montou um lugar 
para vender artesanato, ganhava bem, e com a venda sustentava os filhos. A 
mais velha, Cláudia, é professora, e Cláudio fez turismo.

Menciona também que, devido à área de preservação, não pode mais 
plantar, e diz que sempre teve vontade que esse lugar fosse reconhecido um 
dia, que a cultura fosse preservada.
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Não pudemos mais plantar abacaxi, nem plantar para sobreviver, tiraram 
a terra de todo mundo, muitos foram embora só quatro famílias ficaram, 
o meu pai sofreu muito, ele era dito como bandido, pois ia cortar palmito 
pra nos sustentar. Guaraguaçu tinha fama de povo ladrão, porque ia roubar 
o sustento. Nós íamos buscar o alimento... muitos foram embora, o que 
eles iam fazer na cidade???, se à caneta do trabalhador rural era a enxada, 
o facão, foram lá, e sofreram”.

Dona Conceição se diz feliz no Guaraguaçu, não se arrepende de nada 
que fez, lembra-se da infância, dos tios, da mãe: “pra que mais felicidade que 
isso??? Você ter amor onde vive, onde te aceitaram, onde tiramos o alimento 
para nos sustentar. Nesse tempo que mudou é um pedaço nosso que morreu, 
nós vivíamos num tempo diferente, era feliz, simples”.

Eu nunca fui infeliz, trago isso como história da minha vida que tive que 
passar, hoje me sinto feliz, porque conheci muita gente boa, filhos saudá-
veis, faço o que gosto, sou feliz dessa forma, sinto saudades daquele tempo, 
mas acho que todos nós temos o nosso tempo, não devemos reclamar de 
nada e agradecer a Deus, porque foi a nossa caminhada”.

Figura 1 – Conceição Vieira Ramos Constante

Fonte: A autora, (2019).
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Assim como mencionado anteriormente sobre o histórico alimentar 
da comunidade do Guaraguaçu, destacam-se algumas preparações típicas 
locais, que são evidenciadas pelos atores e atrizes locais, pois estes ali-
mentos florescem os sentidos dos saberes, sabores, tradições e culturas.

A cambira: Peixe tradicional utilizado é a tainha, (Figura 2) mas pode 
se fazer também com cação, no pré-preparo – Dona Conceição relata que 
leva em torno de dois dias para dessalgar o peixe; deixa-o marinando na 
geladeira e acrescenta-se água. O nome dado ao peixe seco é o mesmo 
dado à preparação desse alimento, Dona Conceição relata:

A secagem do peixe na linguagem nossa anos atrás não tinha geladeira, 
como queria guardar aquele peixe, porque a tainha só dava uma vez por 
ano, preparava ele, salgava, deixava no sol bem quente, ele primeiro ficava 
na salmoura para depois ir para o sol, deixava ele secar, cair bem, lavava-o 
e fazia o fumeiro, o que seria o fumeiro?
. . . O fumeiro é um jirau que você faz, coloca todos os peixes abertos 
e faz um fogo baixo com madeira grossa, boa, que não levanta aquela 
fumaça “ardida” que tira a qualidade do peixe. Fazia aquele trafogueiro12, 
até que secasse, levava um quatro dias o peixe era cheiroso, perfumado, 
com gosto de peixe.

Figura 2 – Cambira

Fonte: Autora, (2019).

12 Trafogueiro segundo os dizeres de dona Conceição: “é uma madeira grossa, utilizada para manter o fogo de 
dia e de noite, porque economizava lenha, é como se ele fosse o “ mestre”, bastava acrescentar um pouco 
de outra lenha, que ali ficava, era para economizar, o tamanho era em média de 150 a 200 centrimetros de 
largura, ele ficava “ardendo” não com aquela agulha de fogo, mas com aquela fumaça, por isso que tinha 
que ser com uma madeira bem boa”.
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Dona Conceição também explica, no decorrer da entrevista, a técnica 
utilizada anteriormente pelos nativos da região para armazenar o peixe seco:

Pegava o balaio de cipó, forrava com folha de bananeira, mas primeiro 
higienizava a folha da banana, sapecava, e na hora de forrar o cesto, fazia 
camadas e guardava em cima do jirau...] e de lá tirava para o consumo 
para o ano todo, dali tirava o peixe para colocar no feijão, peixe seco com 
café, assava para tomar com café, fazia desfiado com cebola, com banana, 
era nosso consumo a não ser a caça.

Durante a entrevista, dona Conceição relembra a técnica de consertar 
e alinhar o peixe. “Minha mãe dizia assim: Conceição conserte bem, alanhe 
profundo e faça tique-tique (figura 3b). Alanhar (figura 3a) também deixa o 
peixe bem bonito, pode até enfeitar o prato. Aproveita-se toda a barriga do 
peixe, e abre pelas costas, aproveita tudo, dá até para rechear, explica:

Consertar é abrir o peixe, alanhar é fazer os cortes para fazer o sal atingir 
o peixe e não estragar, e o tique-tique também é para aproveitar as costas 
e tudo isso tem um significado que aprendi com minha mãe.

Figura 3 – Técnica de corte

   (a) alanhar                   (b)“tique-tique”          (c)“tique-tique”

Fonte: Autora, (2019).

No preparo (Figura 4), acrescenta-se alho, azeite, cebola, tomate bem 
picado, deixa cozinhar, quando o molho estiver pronto, acrescenta-se umas 
cinco bananas-verdes, vai acrescentando água, coloca banana-caturra madura, 
até formar o caldo grosso.
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Figura 4 – Pré-preparo da Cambira

Fonte: Autora, (2019).

Nos dizeres de dona Conceição, “acrescenta o peixe na forma de posta, 
vai colocando ele, vai abrindo a fervura, quando o peixe estiver durinho e 
não se desmanchando, você acrescenta algumas bananas.”

Figura 5 – Preparo da Cambira

Fonte: Autora, (2019).

No preparo do pirão (Figura 6), coa-se a farinha de mandioca, e acres-
centa no caldo reservado das aparas do peixe.
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Figura 6 – Preparo do pirão de peixe

Fonte: Autora, (2019).

Serve-se este prato típico com arroz e salada, é um prato simples 
(Figura 7).

Figura 7 – Prato Típico de Pontal do Paraná - A Cambira

Fonte: Autora, (2019).
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No decorrer da descrição das receitas, Dona Conceição contava que esse 
prato já vinha da bisavó, para mãe e ia passando de geração para geração; e, 
que até os dias atuais, come-se este prato. Descreve também sobre a pesca:

A pesca era somente uma vez no ano, pois era feita de canoa, não existia de 
motor, hoje a tainha tem todo ano por causa dos barcos pesqueiros, o período 
da pesca da tainha era no começo do inverno, ficava mais de mês pescando, 
fazia lanço na praia, e com o irmão trazia o peixe no carrinho de mão.

Mencionou que este prato era o principal prato de sobrevivência, o peixe 
era o alimento ideal, pois através desse criaram-se outros pratos. O nome 
Cambira, segundo os moradores locais, vem da ouvira, um cipó que era uti-
lizado para trazer o peixe para sua comunidade local.

Quando não tinha com o que trazer, tirava a ouvira e puxava, este saía 
feito uma corda e assim trazia os peixes, aprendia com o pai, e com este 
cipó também era utilizado para fazer cesto.

Dona Conceição diz que a comunidade não faz mais o prato com esse 
rigor, pois não se pesca mais no rio, o alimento pode estar poluído. “o rio era 
a nossa fonte de alimentação, nossa sobrevivência era só do rio, hoje compro 
peixe de Guaraqueçaba”.

Nos dias que correm, a pesca não é tão evidente na comunidade, percebe-
-se a manutenção da agricultura de subsistência, porém numa proporção menor.

Diante da falta de recursos econômicos, a oferta do café caiçara 
(Figura 8), com produtos gastronômicos relacionados à cultura dos cai-
çaras locais, passada de geração a geração, tornou-se um meio de renda 
complementar. O café caiçara teve início em um projeto feito por Francisca 
Moura Kaminski, em 2007, e pela reunião de esforços dos membros da 
comunidade do Guaraguaçú.

O café caiçara é procurado pelo seu diferencial, por ofertar alimentos 
que não são comuns, de receitas resgatadas dos antepassados da comunidade 
Caiçara do Guaraguaçú, e por mulheres empreendedoras que revivem a his-
tória e tentam mostrar nos sabores, o valor significativo da cultura (RAMOS; 
CONSTANTE, 2013).
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Figura 8 – Café Caiçara

Fonte: Constante, (2014).

Segundo relatos de Dona Conceição:

Sozinha não conseguiria manter o café caiçara... Tinha festa do Bom Jesus, 
festa do Divino, nos casamentos fazia os bolos, os doces, vivia como se 
houvesse outra vida. Através do estudo do filho, que trouxe a parte técnica 
para o café caiçara, percebi que não se pode ser uma empreendedora sem 
apoio, através da universidade, do poder público, através de cursos que 
sempre me apoiaram, e a Francisca, como secretária de turismo, veio trazer 
um sonho. É um legado que a gente faz.

Entre os produtos elaborados, ressalta que o bolo de banana com cas-
tanha-do-pará é o mais apreciado pelos consumidores, e na sua composição 
não há acréscimo de açúcar, a doçura do doce é exclusiva da banana.

Dona Conceição relata que tem o cuidado de ofertar produtos saudáveis, 
e diferenciados, sem perder a essência do agricultor familiar. 
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Considerações finais

A pesquisa proporcionou uma reflexão sobre a relação entre identidade, 
saberes locais, hábitos alimentares com a prática e transmissão do saber 
culinário, a importância da preservação da cultura local, como “patrimônio 
cultural” fruto do conhecimento dos atores e atrizes, um saber que precisa 
ser reconhecido e valorizado. Somada a essa questão, pode-se evidenciar o 
papel da mulher no meio rural, pois além de ser responsável pela escolha e 
preparação dos alimentos da família, cuida da parte do manejo e da trans-
formação de ingredientes básicos, promissoras na garantia da segurança 
alimentar das famílias.
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Introdução

Ao analisarmos a trajetória longa da vida humana associada é impossível 
não perceber que as motivações da vida têm encontrado, na idade moderna 
e na contemporaneidade, inúmeros limites humanos e biofísicos. Assim, é 
preciso iniciar esse ensaio com uma citação que parece resumir grande parte 
dos argumentos que seguem nestas reflexões:

O ser humano não vive em um mundo à parte. Ao contrário, a humani-
dade ocupa cada vez mais espaço no planeta e tem investido de maneira 
predatória contra todas as formas de vida ecossistêmicas da Terra. Darwin 
mostrou que as espécies vivas possuem um ancestral fóssil comum. Todas 
as espécies são parentes e vivem no mesmo lar. Não há justificativa para a 
dinâmica demográfica humana sufocar a dinâmica biológica e ecológica. 
A sustentabilidade deve estar baseada na convivência harmoniosa entre 
todos os seres vivos (ALVES, 2010, p. 310).13

Olhando-se ao redor, a menos que se esteja em uma região inóspita ou 
desabitada, seria praticamente esperado nos depararmos com algum tipo de 
construção. O ser humano, em sua essência atômica, por si só representaria, 
assim como qualquer animal, rocha e matéria, uma construção, uma organi-
zação caracterizada pela sua unicidade estrutural.

Desde os mais simples seres vivos em termos morfofisiológicos, que 
reuniriam potencial para se agregar, formando colônias ou complexos com 
elementos bióticos e abióticos, até os indivíduos com maior grau de com-
plexidade na escala evolutiva encontrariam nas construções um recurso para 
sua sobrevivência. Um momento particular dessa jornada se daria quando a 

13 ALVES, J. E. D. Do antropocentrismo ao mundo ecocêntrico. Disponível em: 
 https://www.ecodebate.com.br/2012/06/13/do-antropocentrismo-ao-mundo-ecocentrico-artigo-de-jose-eus-

taquio-diniz-alves/. Acesso em: 05 nov. 2020.
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viabilidade dessa organização a partir do próprio corpo, no caso dos microrga-
nismos, possibilitaria, com o surgimento de novos seres, a composição inde-
pendente das construções, ou seja, o desacoplamento da “casa” do corpo vivo.

Interpretar uma estrutura física, viva ou não, tal qual um produto de rela-
ções programadas, estáveis ou irreversíveis, em meio ao universo de formas 
e reações que se conhecesse e supusesse existir, seria subestimar ao extremo 
o sentido da existência, fosse ela baseada na presença de energia, fosse na de 
outro referencial (a)dimensional, como o simples acaso.

O fluxo de alterações ocorrido em uma escala, que, nessa situação, con-
viria ser considerada como atemporal, levou-nos provavelmente à realidade 
material que se teria hoje, da qual faríamos parte como elementos e também 
agentes transformadores.

De fenômenos biológicos, passando pelo desenvolvimento do pensa-
mento cognitivo, até se chegar a um possível âmbito que compreendesse 
valores como o desejo e a necessidade, inúmeras teriam sido as revoluções 
que acompanhariam o homem na sua trajetória.

Dos seus primordiais representantes, que integrassem contextos bastante 
distintos daqueles que se reconheceria na atualidade, em que o homem desem-
penhasse um papel – por que não dizer – mais equitativo, em relação a outros 
seres vivos, ou próximo, em termos de participação ecossistêmica, dos demais 
integrantes daquele meio. Nele atuando ora como predador, ora como presa, pro-
tagonista e coadjuvante de eventos naturais – diluindo-se aí a ideia de dominação, 
criada a partir da visão do Homo sapiens contemporâneo – haveria invariavel-
mente em todas essas condições uma busca pela construção dentro do espaço.

Parafraseando Darwin (2003; INGOLD, 1990), a sobrevivência da espé-
cie, no entanto, só se tornaria possível porque ela se mostraria capaz – do 
mesmo modo que outras espécies que também perdurariam – de se adaptar 
ao ambiente no qual ela se encontrasse, aprimorando mecanismos eficazes, 
permitindo-lhe inclusive realizar migrações e explorar outros lugares, além 
do que tivesse sido o seu local de origem.

À semelhança de um grão de pólen carregado pelo vento, no que os ecó-
logos e botânicos chamariam de anemofilia, o ser humano, por intermédio de 
condições favoráveis, poderia se disseminar amplamente para as mais variadas 
regiões do planeta, fixando-se nesse lugar. 

Longe de levar o leitor a pensar em “privilégio seletivo”, com o qual 
teria sido presenteada em muitos aspectos a espécie humana, em meio a tantos 
outros seres, por prevalecer e alcançar o estágio de desenvolvimento atual, 
independentemente da forma com que esse “sucesso” teria se dado, acredi-
tar-se-ia que parte dessa conquista poderia ser atribuída à criação da moradia 
com fins diversos: o hábitat14 construído.

14 Hábitat é o lugar, ou posicionamento físico, no qual um organismo vive. A definição de um hábitat depende 
do ponto de vista; é estritamente uma questão de conveniência (RICKLEFS, 1996). Hábitat também pode 
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As fugas de predadores em algumas regiões teriam propiciado a explo-
ração de cavernas, a formação de tocas, a escalada em árvores e o acesso 
a espaços que se tornariam estratégicos, no sentido de obter uma interação 
máxima com o hábitat, ocultando-se de suas fragilidades temporariamente, 
permitindo um passo importante dentro da sobrevivência da espécie. De um 
tempo de vida restrito, o ser humano, com progressivos aprimoramentos – 
inicialmente comportamentais individuais e, posteriormente, sociais –, aos 
poucos atingiria condições de independência, que lhe conduziriam a uma vida 
média cada vez maior em relação às outras espécies.

O contato da espécie humana com o meio, na intenção de estabelecer uma 
morada, provavelmente teria se estreitado quando necessidades essenciais – como 
proteção, abrigo, local para acasalamento e simples conforto – em uma interpre-
tação lógica quase que instintiva, precisassem ser asseguradas. Presumir-se-ia, 
ainda, que o interesse de armazenamento, estoque e consumo de alimentos também 
teria motivado os primeiros representantes a formarem os seus próprios refúgios.

A construção, nesse contexto, permanentemente faria parte do ideal 
humano, como meio de proteção, isolamento ou mesmo, conquista territorial. 
Ao se transformar a matéria, conferindo-lhe uma forma que justificasse sua 
utilização, abrir-se-ia caminho para uma possibilidade infinita de criações, 
entre as quais a de construir.

Se mirada a organização das antigas civilizações, a formação de monu-
mentos, templos e ambientes para morada corresponderia a itens fundamentais 
no conjunto das construções de muitos povos, que cunhariam nesses locais 
características relacionadas ao sentimento, estado político e à cultura da época. 
Grupos de diferentes origens representariam por meio de edificações, passa-
gens históricas, fenômenos naturais, adaptações às condições climáticas predo-
minantes, além de mudanças na vida social e econômica, buscando transcrever 
valores que diriam muito mais do que a matéria puramente representada.

A consolidação das ciências exatas, aplicadas, bem como a melhor com-
preensão dos fatores sociais predominantes em cada período, conduziria ao 
arranjo de uma rede cognitiva, baseada no enfoque da concretização em detri-
mento da abstração, à qual o homem se encarregaria de conferir dinamicidade 
através do uso. As expressões racionalistas, atreladas a determinados episódios 
e interesses, receberiam pela orientação da arquitetura e da engenharia con-
formações que identificariam cronologicamente vários povos. Os registros 
arquitetônicos transporiam séculos, sofrendo alterações, nesse intervalo, que 
seriam determinantes para o cenário presente.

Ao se conciliar uma edificação com a natureza circundante, criar-se-ia 
um redutor de diferenças, capaz de atenuar as desigualdades entre a imagem 

ser entendido como a circunscrição em que se vive, cresce e se desenvolve naturalmente qualquer ser 
organizado, sem ter havido processos de aclimatação. O termo é ainda empregado com o sentido de local 
de moradia, vivenda, habitáculo (CORONA; LEMOS, 1972).
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criada e a naturalmente presente. Ao mesmo tempo em que se distanciaria da 
heterogeneidade ambiental, caminhar-se-ia para uma prática humana à qual 
compreendesse sua história. Haveria probabilidade de esse movimento possuir 
uma relação inerente aos hábitos do passado, mesmo muitas vezes esquecido, 
tal qual a manifestação de um instinto que inviabilizasse o desprendimento total 
de um ser ao seu hábitat natural. Na espécie humana, denominar-se-ia isso de 
saudosismo; em nível de natureza animal, preferir-se-ia falar em elo biológico.

Não se pretenderia discutir a que grau de proximidade talvez tivesse 
chegado essa relação entre o ser humano e sua vivenda nos primórdios, haja 
vista as incertezas históricas que dominariam esse campo. Pensar-se-ia, porém, 
que a mutabilidade de cenários, gerada pela busca de novos hábitat (ainda 
que, em menor proporção, a estabilidade tivesse mediado determinadas fases 
desse processo), tornar-se-ia um dos grandes diferenciais para a permanência 
da espécie humana e a formação da sociedade no decorrer dos tempos.

Do casulo humano à sustentabilidade planetária

Compreender os fenômenos que moldaram o cenário do qual fazemos 
parte sempre representou um grande desafio ao conhecimento humano. Desde 
as primeiras civilizações, passando pelos grandes impérios, até as organizações 
sociais contemporâneas, a sociedade buscou diferentes formas de se integrar ao 
meio, porém, sem muito se preocupar com o direito das outras espécies e com 
as relações bioecológicas intrínsecas e fundamentais que existem entres todas 
as formas de vida, colocando em risco a sustentabilidade da sua própria espécie.

Elegemos três marcos que invocam o debate sobre sustentabilidade: um 
primeiro, no campo científico, que relaciona o ser humano fora da natureza e 
em oposição às demais espécies do Planeta – antropocentrismo; um segundo, 
que permeia entre as dimensões científicas e normativas, diz respeito à gover-
nança dos comuns – natureza e patrimônio da humanidade –, a partir do Estado 
integrado ao Mercado, invocando os indivíduos ao papel de atores sociais em 
vista a sustentabilidade; e um terceiro, normativo e institucional, mediador e 
definidor entre o sistema econômico e ambiental, estabelecendo um padrão 
de desenvolvimento sustentável internacional a ser adotado.

O antropocentrismo, “que coloca o ser humano no centro das atenções e 
as pessoas como as únicas detentoras plenas de direito” (p. 299), segundo Alves 
(2012), é uma construção cultural que fundamentou diversas ciências e marcou 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Constituinte 
Francesa de 1789. Esta declaração desconsiderou direitos da natureza e das 
outras espécies e norteou o direito de propriedade das atuais sociedades.

Recuperando na história do nascimento da demografia o Antropoceno, 
Alves (2012) traz o debate de Thomas Malthus em 1798, em relação ao perigo 
de uma superpopulação e sobrecarga à Terra, exposto por Condorcet e Godwin 
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em 1794. Argumentava Alves (2012) que: “a população, quando não controlada, 
cresce numa progressão geométrica, e os meios de subsistência numa progressão 
aritmética” (p. 301), no entanto, sem questionar os limites do planeta nem os 
direitos da biodiversidade. Para além deste debate, apresenta os pensamentos de 
Karl Marx sobre a capacidade de produzir meios de subsistência em progressão 
“bem maior” do que o crescimento demográfico em uma sociedade capitalista, já 
que considerava que o excesso de população era subproduto da lógica do capital, 
sem questionar as restrições da natureza (direito da Terra e das demais espécies).

Alves (2012) também menciona que o conceito de desenvolvimento 
sustentável do Relatório de Brundtland de 1987 “é um antropocentrismo 
intergeracional: ‘o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades’” (p. 301). E que os avanços tecnológicos, os quais poderiam 
reduzir a quantidade de recursos utilizados, têm sido questionados, seja pelo 
uso que cai quando novas tecnologias surgem, ou pelas “consequências impre-
vistas dos avanços da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento” (p. 307).

A superação do antropocentrismo científico, segundo Alves (2012), deve-
-se a John Stuart Mill em 1848, o qual questionou o impacto do crescimento 
populacional e econômico sobre o meio ambiente, defendendo o “Estado 
Estacionário” ou a ideia do decrescimento econômico.

Num outro viés, porém não tão distante, os “comuns”, mobilizados por 
Dardot e Laval (2017, p. 105), são uma crítica ao “Estado como agente ativo 
na construção dos mercados”, no bojo de um movimento de ampliação mer-
cantil e proprietária, designada de apropriação, a qual:

[...] acarreta fenômenos maciços de exclusão e desigualdade, contribui para 
acelerar o desastre ambiental, transforma a cultura e a comunicação em pro-
duto comercial e atomiza cada vez mais a sociedade em indivíduos-consu-
midores indiferentes ao destino comum (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 109).

Os autores para sua exposição crítica resgatam o primeiro movimento 
dos commons que ocorreu no século XIII, na Inglaterra, o qual dizia respeito 
à destruição dos commons rurais pelo cercamento, que, segundo David Bollier 
(2007 apud DARDOT; LAVAL, 2017, p. 110): “o ‘paradigma dos comuns’ 
teve, de imediato, alcance polêmico e estratégico, uma vez que visa direta-
mente ao predomínio do modelo econômico de mercado e à ideologia dos 
direitos de propriedade, apresentado como as únicas maneiras de melhorar a 
eficiência econômica e a prosperidade de todos”.

O “paradigma dos comuns”, com base nos autores, tem dois aspectos: um 
defensivo e outro ofensivo. Interessa-nos aqui o defensivo, que entende por 
“comuns” todos os “recursos comuns” que devem permanecer à disposição de 
uma sociedade ou comunidade: as paisagens, a água, os ar e também aqueles 
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materializados pela humanidade, porque os “comuns”, segundo Bollier (2007 
apud DARDOT; LAVAL, 2017, p. 111), ‘constituem o humo em que nascem 
novas práticas sociais comunais’, as quais fornecem pistas para repensar a 
ordem social, a governança política e a gestão ambiental.

Práticas sociais que necessitam ser reestabelecidas ou estabelecidas, 
em decorrência da esfera normativa e institucional, mediadora da integração 
entre os sistemas econômico e ecológico15, deixaram de predominar pelo 
econômico, especialmente porque “o uso dos recursos ambientais é marcado 
por uma incerteza e desconhecimento estruturais, ao passo que implicam um 
julgamento ético subjacente” (NOBRE; AMAZONAS, 2002, p. 12). 

Segundo Nobre e Amazonas (2002), na década de 1970, buscava-se pro-
duzir um consenso sobre as problemáticas ambientais, o qual deveria passar a 
fazer parte da agenda política internacional. Esta teve seu ponto culminante na 
Rio-92, a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, como descrito no 
Relatório Brundtland, contudo, a institucionalização da problemática ambiental 
teve a prevalência do quadro teórico da economia neoclássica pelas instituições 
internacionais orientadoras das ações ao desenvolvimento sustentável. 

Fugindo da nomenclatura sob o domínio de um marco teórico, mas com 
questões ambientais relacionadas à sustentabilidade previamente constituída, 
o conceito de ecodesenvolvimento entrou em cena. O conceito de sustentabi-
lidade foi atrelado ao cientista alemão Faustmann em 1849. Passados anos, 
na abordagem sistêmica, o termo designa uma grande variedade de objetivos 
ecológicos (preservação da diversidade genética), sociais (necessidades bási-
cas humanas, mas mantendo os processos ecológicos essenciais e sistemas 
suporte de vida), e econômicos (assegurar a utilização sustentável das espécies 
e ecossistemas). Tal como abordado por Sachs (1993), que distingue cinco 
dimensões de sustentabilidade: i) a social, relacionada à construção de uma 
nova civilização do ser, em contraposição à civilização do ter; ii) a econô-
mica, “possibilitada por uma alocação e gestão mais eficientes dos recursos e 
por um fluxo regular do investimento público e privado, em que a eficiência 
econômica deve ser avaliada mais em termos macrossociais do que apenas 
por meio de critérios de lucratividade microempresarial; iii) a ecológica, a 
ser alcançada por meio da engenhosidade na utilização da base de recursos 
potenciais existente nos diversos ecossistemas, da limitação do consumo de 
recursos não-renováveis e produtos facilmente esgotáveis e sua substituição 
por recursos renováveis; redução da poluição mediante a reciclagem sistemá-
tica de dejetos das atividades produtivas e de consumo; combate ao consumo 
supérfluo de mercadorias; pesquisa de tecnologias limpas e, por fim, definir 
regras para proteção ambiental, bem como de um aparato institucional que 

15 “[...] surge a partir da questão ambiental, como reação crítica ao tratamento econômico convencional”, 
(NOBRE, M; AMAZONAS, M. Desenvolvimento Sustentável: a institucionalização de um conceito. Brasília: 
IBAMA, 2002, p. 12).
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assegure o cumprimento das normas propostas; iv) a espacial, no sentido do 
aperfeiçoamento progressivo das configurações rural-urbanas; e, finalmente, 
v) a cultural, que está relacionada à “[...] busca das raízes endógenas dos 
modelos de modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, [...] 
traduzindo o conceito normativo de ecodesenvolvimento em uma pluralidade 
de soluções particulares, que respeitam as especificidades de cada ecossistema, 
de cada cultura e de cada local” (SACHS, 1993, p. 27).

No contexto das sociedades atuais, o estudo acerca da sustentabilidade 
vem sendo acompanhado pelo da participação dos atores sociais nos proces-
sos de decisão territorial. A governança territorial, assim, tem relação com os 
processos de ordenamento e de gestão das dinâmicas territoriais, cujos atores 
sociais são partes relevantes do processo de desenvolvimento territorial, por-
tanto, político (BENKO, 1996; PECQUEUR, 2006; BENKO; LIPIETZ, 2000; 
BOURQUE, 2000; DALLABRIDA, 2020).

Nesse cenário, a governança ou o planejamento territorial ocorre em dife-
rentes formas e iniciativas (educação socioambiental, na educação escolar em 
séries iniciais ou pela agroecologia, na educação científica superior). Discutindo 
os comuns, os atores sociais passariam a projetar sustentabilidade ecológica, 
social e econômica de cada território, o que, por sua vez, acabaria por criar 
divergências sobre a sustentabilidades de outros territórios. O que sabemos é 
que para a sustentabilidade humana não basta compreendermos a sustentabili-
dade dos territórios isolados, mesmo com a governança dos atores: é necessário 
avançarmos para abordagens dos comuns, dado que o hábitat Terra é comum a 
todos os povos, com diferentes estágios e tempo de vida, em distintos ecossis-
temas. A proposta de Dardot e Laval (2017) é a de que a apropriação do comum 
seja engendrada por mecanismos de coprodução. O que implicaria atuação no 
processo de coprodução e uma participação ativa nas atividades que definem 
os espaços de coprodução. Para Georgescu-Roegen (2012) a crise dos limites 
impostos pelos nossos tempos tem raiz em uma crise da sabedoria humana. 

Considerações finais

Entre os ecos das discussões previamente colocadas, salienta-se ainda o 
movimento de proteção ambiental, que foi institucionalizado internacionalmente 
por meio de Unidades de Proteção (UPs) ambiental, as quais buscam responder, 
além do protecionismo ambiental, pela redução dos problemas ambientais oriun-
dos do cercamento sem atividades antrópicas ou com o uso restrito dessas, mas 
que por meio de seus planos de manejo sustentável abrem espaço para o ques-
tionamento dos atores sociais na gestão das sustentabilidades: sociais, políticas, 
econômicas e culturais, do mesmo modo que a um novo tipo de cercamento, 
contudo, este destinado agora à manutenção da biodiversidade. 
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POR UMA GEOGRAFIA DA 
ALIMENTAÇÃO, REFLEXÕES 

SOBRE FOME, AGROECOLOGIA 
E O ESPAÇO ESCOLAR

Kauê Avanzi
Marcieleh Lemos Rodrigues

Introdução

Pensar as novas grafias que a pandemia tem implicado no espaço geográ-
fico brasileiro nos exige um olhar atento e analítico tanto para o espaço urbano 
como para o espaço agrário e com maior intensidade na relação dialética entre 
ambos na atual crise econômica e sanitária, principalmente quando pensamos 
nos aspectos da produção agrícola e do mercado interno de alimentos no Brasil. 

Ao observar as opções dispostas no prato de comida e na cesta básica 
da população, quais são os alimentos, sua origem e modo como eles foram 
produzidos e processados até chegarem nas mesas das famílias brasileiras? 
Estas opções alimentares, mesmo que passem quase despercebidas em muitos 
casos, expressam uma geografia que envolve a cadeia produtiva do alimento 
e seu modo de produção. 

Neste sentido, este texto tem como objetivo refletir sobre a disputa desi-
gual que ocorre no espaço agrário envolvendo a produção de commodities 
agrícolas para a exportação e a agricultura familiar de base agroecológica, e a 
importância que políticas públicas relativas à produção agroecológica de ali-
mentos adquirem no período de pandemia, visto que auxilia no combate a uma 
das situações mais desumanizantes que assola nosso país: a fome. Pensaremos 
com isso a forma como movimentos sociais, em especial o MST (Movimento 
dos trabalhadores Rurais Sem Terra), realizam um trabalho que trás a agroeco-
logia para a vida cotidiana através da educação formal em escolas itinerantes 
em uma descrição da vivência na Escola Herdeiros da Luta, em Porecatu-PR.

A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação 
desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho.
Paulo Freire
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A explosão de vidas severinas: os dilemas da alimentação e da 
produção agrícola no Brasil

A sociedade brasileira vive um período bastante conturbado, já que con-
vivemos com uma intensa crise econômica comum a grave retirada de direitos; 
somadas a fragilidade institucional do Estado democrático; e uma pandemia. 
Estes três momentos não revelam, mas escancaram um quadro de desigual-
dades sociais gritantes deixando à mostra as profundas cicatrizes abertas em 
nossa formação social e que necessitamos, enquanto sociedade, compreender 
se quisermos avançar coletivamente rumo a uma sociedade mais democrática. 
Uma delas é a questão fundiária, quando observamos que o Estado brasileiro 
se construiu sobre terras saqueadas e griladas de centenas de povos originários 
que aqui viviam (BOMBARDI, 2004).

Em seu livro Morte e vida severina, de 1955, João Cabral de Melo Neto 
reflete na forma de poesia os dilemas da miséria no Brasil, em especial na região 
Nordeste, onde esta era, na época, mais visível devido a uma economia que para 
se realizar pressupunha a concentração fundiária e a exploração ao máximo do 
trabalhador do campo. Em um país marcado pela Bossa Nova e vivendo um ciclo 
desenvolvimentista no governo Juscelino Kubitschek, falar em fome parecia 
estar fora de moda. Como também nos parecia até pouco tempo atrás, quando 
em 2014, tínhamos a fome como erradicada no país. Discutir a questão da miséria 
hoje, ao nível aparente, pode parecer fora de tom, ainda mais no Paraná, potência 
agrícola para o país – tal qual a Região Nordeste da década de 1950. 

A crise alimentar, sempre insaciável e está a espreita de momentos em 
que as necessidades mais básicas são ainda mais rebaixadas em prol da manu-
tenção das taxas de lucro da classe capitalista que se beneficia com a livre 
circulação do capital na economia globalizada para manter fartos e abundantes 
seus pratos e copos. Observemos alguns dados representativos da questão.

Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations), 5,1 milhões de pessoas sofrem de fome e insegurança alimentar 
atualmente no Brasil16, enquanto, a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio) do último trimestre de 2019 informa que 13,5 milhões de bra-
sileiros viviam em situação de extrema pobreza, ou seja, estão condenados a 
viver com menos de R$145 por mês. 

Apesar de ser um problema que segundo os gráficos da FAO vinha dimi-
nuindo numericamente com o passar dos anos – fato evidente quando em 2014 
deixamos, enquanto país, de fazer parte do mapa da fome – a questão volta 
a ganhar o centro do debate no momento da atual crise econômica, onde o 
crescente desemprego e os cortes em políticas sociais como o Bolsa Família 

16 http://www.fao.org/faostat/en/#country/21 acesso em: 18 jul. 2020.



SABER E FAZER AGROECOLÓGICO 157

e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) impactam fortemente a vida 
de milhões de pessoas, em especial os mais pobres, que veem seu endivida-
mento crescer e suas condições de vida piorarem17. Diante deste quadro e da 
negativa de líderes de Estado frente a problemática no país18 assim como a sua 
intensificação pós pandemia de COVID-19, pensar a produção da miséria nas 
cidades brasileiras, assim como sua relação direta com o modelo de produção 
e escoamento de alimentos na forma de commodities é fundamental se qui-
sermos compreender um pouco mais a urbanização brasileira contemporânea.

Os dilemas da miséria e da agricultura no Brasil: repensar nosso 
modelo agrícola?

Em seu recente relatório Estado da segurança alimentar e nutrição no 
mundo 2020 (SOFI), publicado dia 13/07/2020, a FAO, e outras instituições 
como o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), Programa Mundial de Alimentos (WFP) e 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) nos auxiliam a delimitar 
as proporções da insegurança alimentar. O relatório afirma que o fenômeno 
da fome afeta 47,7 milhões de pessoas na América Latina e Caribe em 2019 e 
que esse é o quinto ano consecutivo de aumento da fome no continente, com 
projeções para os anos seguintes ainda piores tendo em vista a contabilização 
dos impactos da pandemia na segurança alimentar. Para 2030, as previsões do 
SOFI chegam a 67 milhões de pessoas, um número bastante expressivo sobre 
os desafios que se colocam quando pensamos a produção e a distribuição de 
alimentos no continente e níveis sub-regionais, como a América do Sul.

Outro ponto relevante do relatório produzido pela FAO é sinalizar que 
a América Latina e o Caribe, mesmo sendo regiões com solos férteis e dis-
ponibilidade de terras aráveis, é a região que têm o maior custo de compra 
para uma dieta que atenda às necessidades energéticas mínimas: US$ 1,06 
ao dia por pessoa (FAO, 2020). O estudo aponta que esse valor é 34% mais 
caro que a média global, e que mesmo que o continente africano seja o mais 
afetado pela insegurança alimentar, é na América Latina, sobretudo a América 
do Sul, onde encontramos o aumento mais rápido nos níveis de insegurança 
alimentar, passando de 21,9% em 2014 e alcançando 31,7% em 2019.

Na região, o custo de uma dieta saudável (que fornece todos os nutrientes 
e energia essenciais que cada pessoa precisa para se manter saudável) também 

17 Ver https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23299-pobre-
za-aumenta-e-atinge-54-8-milhoes-de-pessoas-em-2017 acesso em: 31 jul. 2019.

18 Ver https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/falar-que-se-passa-fome-no-brasil-e-uma-grande-menti-
ra-afirma-bolsonaro.shtml acesso em: 31 jul. 2019. 
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é o mais alto do mundo, com um valor médio de US$ 3,98 ao dia por pessoa. 
Esse valor é 3,3 vezes mais alto do que uma pessoa abaixo da linha da pobreza 
pode gastar em alimentos. Com base na renda média estimada, mais de 104 
milhões de pessoas não podem pagar uma dieta saudável (FAO, 2020).

Josué de Castro, em seu livro Geopolítica da Fome (1956), propõe 
distinguir a fome em duas categorias: a fome quantitativa, quando faltam 
alimentos em quantidade para abastecer determinada população, fazendo que 
não haja para muitos nada para comer de fato; e a fome qualitativa, quando 
há alimentos suficientes para o abastecimento das famílias mas estes ali-
mentos não contém uma carga nutricional adequada para que esta população 
permaneça sadia a longo prazo.

O COVID-19 paralisou grande parte da produção mundial de bens e 
serviços. O agronegócio brasileiro está tirando proveito desta crise, uma vez 
que uma maior demanda mundial por alimentos aumenta o preço destes, 
fazendo com que se prefira abastecer o mercado externo à alimentar a própria 
população a preços acessíveis. O recente aumento no preço da carne bovina 
no Brasil em 2019 se deu também por uma maior demanda por este produto 
no mercado internacional, aumentando o seu preço para o cidadão nacional19.

Uma das soluções encontradas para o aumento da população mundial, 
sua intensa urbanização e o problema da fome nos anos 1970, foi reafirmar a 
narrativa da Revolução Verde, baseado no aumento da produtividade agrícola, 
a especialização de áreas agroexportadoras e uso intensivo de tecnologia que 
surgem como respostas construídas sobre racionalidades baseadas em sistemas 
modernos e ocidentais de saber, tidas como científicas, universais e que foram 
inseridas em diferentes contextos agrícolas pelo globo. Estes saberes hegemô-
nicos possuíam, o que ainda atualizam, um forte traço colonizador que resulta 
não só em monoculturas no solo e na produção agrícola, mas também em 
monoculturas da mente, quando suprimimos outras epistemologias e modos 
de lidar com a terra que não a racional-ocidental-européia (SHIVA, 2003).

Quando acessamos sites ou assistimos propagandas como as disponí-
veis pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)20, des-
taca-se como a narrativa construída a partir da produção agropecuária do 
Brasil se baseia em colocar-nos como um grande fornecedor de alimentos 
para o mundo, produtor de excedentes, com altas taxas de produtividade e 
superávit, com o uso consciente e responsável do meio ambiente ao longo do 
processo produtivo. Reforça-se uma visão econômica que coloca o agrone-
gócio brasileiro como o mais moderno do mundo, adaptado ao clima tropical 

19 Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/06/china-leva-preco-da-carne-a-maior-alta-
desde-novembro-de-2010-nota-ibge.ghtml 

20  https://www.cnabrasil.org.br/ acesso em: 18 out. 2020.
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via o aprimoramento de biotecnologias (como a tropicalização no cultivo de 
soja),e reafirmando o agronegócio como vetor crucial do desenvolvimento 
econômico brasileiro, com a contribuição do setor no ano de 2019 de 21,4% 
do PIB brasileiro, um montante de R$ 1,55 trilhão.

Deste valor, 68% teve como origem o ramo agrícola e 32% a pecuária, 
segundo os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(CEPEA/USP) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). Quando observamos os carros-chefes da produção agropecuária 
brasileira e os valores brutos da produção comparando o mês de maio do ano 
de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, podemos perceber que apenas as 
produções de leite e de frango diminuem seu faturamento em relação ao ano 
de 2019 enquanto aumentam a produção de soja, carne bovina e milho elevando 
a produção e vendas mesmo com a retração de diversas outras áreas da economia 
no Brasil. Aqui conseguimos apontar um dos pontos sensíveis desta narrativa: 
Se o agronegócio brasileiro se propõe a fornecer alimentos e, mesmo em meio 
a crise sanitária e socioeconômica causada pela pandemia de coronavírus, ele 
apresenta expressivo aumento de rendimentos em seus principais cultivos/pro-
duções, como podemos explicar o aumento da insegurança alimentar para as 
populações mais pobres e vulneráveis do Brasil? De que forma o estudo do 
espaço agrário pode ajudar a entender os motivos que levam a essa contradição?

O capitalismo converte a agricultura de relação ou troca com a natureza 
em procedimento mecânico e científico (MARX, 2015); transforma agricul-
tores em cultivadores do solo e em assalariados ao destituí-los da terra e de 
sua indústria doméstica (OLIVEIRA, 2002). Assim, quanto mais desenvolvida 
é a economia capitalista, maior é o seu esforço em converter modos de vida 
autossuficientes em economias de mercado, regidas pela exploração do traba-
lho, e que dependem da ruptura, geralmente brusca, entre comunidade e terra. 

Camponeses, indígenas, quilombolas, caiçaras e outras formas de sociabi-
lidade humana estabelecem um vínculo com a terra que até pode produzir algo 
com objetivos econômicos, já que não flutuam “fora” da economia capitalista, 
mas possuem um sentido de produzir que tem haver também com o uso da 
terra para fins comunitários, cosmológicos, sagrados e profanos e com víncu-
los profundíssimos com diversas formas de ancestralidade. A terra, conforme 
podemos compreender nesta outra perspectiva é, também, “sujeito histórico” 
(T/TERRA, 2017). Assim, com a mesma palavra, terra, um latifundiário, um 
indígena, um quilombola e um camponês podem estar se referindo a um mesmo 
“objeto”, mas o sentido que dão a este é bastante diferente entre estes “sujeitos”. 

Após dialogarmos com os dados recentes fornecidos pelo CNA e pela 
FAO, vemos que estes nos ajudam a traçar uma conjuntura da problemática 
que é pensar a alimentação e a fome no Brasil assim como as formas que 
assume a produção e a circulação dos produtos agrícolas no país.
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Como explicar através da análise geográfica que o Brasil, um país tido 
internacionalmente como o celeiro do mundo, apresenta mais de 40 milhões 
de habitantes em insegurança alimentar? Como um país com um dos 5 maiores 
territórios nacionais e com ampla disponibilidade de terras agricultáveis não 
consegue garantir segurança alimentar para a sua população?

Para responder a essas e tantas outras perguntas que poderiam ser fei-
tas quando refletimos sobre a agricultura no Brasil, optamos por um viés 
que insere a alimentação em dois planos, conforme aponta Yamila Goldfarb 
(2012), sendo eles o plano dos processos de acumulação de capital no mundo 
e o plano da vida cotidiana. Buscamos entender de que forma a agricultura 
é condicionada pelo modo de produção capitalista em sua etapa neoliberal, 
promovendo uma financeirização da economia que tem como uma de suas 
bases a especulação em torno da produção agrícola.

A autora caracteriza a produção de alimentos sob a lógica capitalista 
com o conceito de Regime Alimentar Corporativo (Op. Cit.) onde as grandes 
corporações transnacionais, através da produção e distribuição de commodities 
agrícolas, detém cada vez mais o domínio de cadeias inteiras relacionadas aos 
alimentos. (GOLDFARB, 2012).

Sobre o Regime Alimentar Corporativo (RAC) é importante destacar 
que os alimentos são vistos como caminhos para a obtenção de lucro, em um 
processo crescente de financeirização da agricultura, marcado pela concen-
tração e comercialização de alimentos e insumos em posse de poucos grupos 
econômicos, conforme aponta Goldfarb (2012). As prioridades e intenciona-
lidades são regidas pelo capital e pelo mercado financeiro, que gera um novo 
ordenamento para a estruturação da produção agrícola, com suas flutuações, 
projeções e especulações de taxas de crescimento e lucro que deixam a mercê 
a produção de culturas que atendam as necessidades de consumo interno. A 
comida perde aqui seu status de alimento e se transforma em mais uma merca-
doria a circular a partir da lógica do capital financeiro e uma das consequências 
apontadas por Goldfarb (2012) é justamente a perda de segurança alimentar.

Ainda neste contexto, é importante destacar que no plano da vida coti-
diana há mudanças nos padrões alimentares que devem ser consideradas ao 
se analisar a dinâmica do espaço agrário brasileiro. A principal mudança é o 
aumento do consumo de carne no continente asiático, pois ela desencadeia o 
aumento na demanda de produção de grãos com altos índices proteicos para a 
produção de ração animal, como é o caso da soja e do milho. Porto-Gonçalves 
e Alentejano (2009), em A Geografia Agrária da Crise dos Alimentos apontam 
que a produção de alimentos para consumo animal tem gerado uma disputa 
de terras entre a produção de alimentos para humanos e para animais, pois o 
aumento da demanda por terra interfere diretamente no preço da terra, que 
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acaba por gerar mais concentração fundiária e mais monoculturas no campo 
que atendam a essa produção de grãos para ração animal.

Contudo, sabemos que o aumento do consumo de carne não é um fenô-
meno específico da Ásia, e pode ser compreendido dentro de um processo 
de ocidentalização dos padrões alimentares, uma transformação na cultura 
alimentar que intensifica novas espacialidades no espaço agrário, decorrentes 
dos interesses hegemônicos das grandes corporações, ao passo que também 
influência o que e como vai ser comido, através da falta de soberania alimentar 
que a financeirização da agricultura acarreta.

Quando falamos sobre o que esse aumento da criação de animais para con-
sumo humano representa é preciso dimensionar que estamos falando do uso de 
terras, mas também dos gastos com água, alimentos, energia, dejetos, poluentes 
e custos de transportes. Vamos mais a fundo nesta questão. O Brasil adota como 
política de alimentos o conceito de Segurança alimentar, concepção neoliberal 
adotada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimen-
tação), como sendo a garantia de acesso físico e econômico à alimentação básica 
de uma população. No desenho desta política para nosso país, se produziriam 
na forma de monocultivo de commodities para a exportação (soja, milho, cana-
-de-açúcar, etc.), importando de outros países alimentos que não fomos capazes 
de produzir para o abastecimento interno (trigo, feijão, arroz, etc.). O caso é que 
em períodos de crise, países que produzem gêneros alimentícios acabam por 
reservá-los a sua população, o que provoca um aumento considerável no preço 
da cesta básica da população em geral no Brasil, conforme pudemos observar 
no período da crise de alimentos de 2008. Christiane Senhorinha Soares Campos 
e Rosana Soares Campos, em seu artigo Soberania alimentar como alternativa 
ao agronegócio brasileiro (2007), apontam a seguinte crítica:

A crítica da Via Campesina é que as políticas de segurança alimentar se preo-
cupam só em garantir alimentos sem se importar onde e como são produzidos 
e isso favorece o agronegócio e contribui para inviabilizar a agricultura cam-
ponesa, uma vez que a mera oferta de alimentos pode ser atendida através da 
importação ou da produção em larga escala de alguns produtos em forma de 
monocultura” (CAMPOS;CAMPOS, 2007).

Neste ínterim, movimentos sociais como o MST (Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra), a CPT (Comissão Pastoral da Terra), a Via Campesina 
e a articulação mundial de organizações camponesas desenvolvem o conceito 
de Soberania Alimentar, em oposição à agenda liberal para a produção e distri-
buição de alimentos. Não se trata, portanto, somente de fazer chegar a comida 
na mesa de cada brasileiro. A palavra Soberania vem do direito de cada povo ter 
a autonomia para escolher como, quando e de que forma produzir os próprios 
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alimentos, sem interferências dos grandes conglomerados do agronegócio e 
produtores de sementes, maquinários ou agrotóxicos. Daí, que políticas como 
os incentivos à agricultura camponesa, a reforma agrária e a agroecologia, como 
forma de garantir o acesso à terra para aqueles que queiram nela produzir.

São a reforma agrária e a agroecologia as únicas políticas de desenvol-
vimento capazes de substituir a produção de commodities para o mercado 
externo pela produção de alimentos para a população no geral, fazendo cair os 
preços, gerando renda e empregos no campo, e desafogando o inchaço urbano 
cuja maior expressão são as favelas. É necessário abandonar a produção em 
grande escala e adotar uma política de produção local de alimentos de forma 
com que as diferentes localidades do Brasil possam ter autonomia na produção 
e abastecimento de sua população (OLIVEIRA, 2002).

A crise agravada pelo COVID-19 certamente deixará consequências diver-
sas na nossa sociedade, nos fazendo questionar o neoliberalismo, as políticas de 
privatização e austeridade e o modelo atual de globalização. Mas ela nos traz 
também a oportunidade de rever e reconstruir um modelo social mais justo e 
menos desigual socialmente. É necessária a construção de uma política ampla 
de produção local de alimentos, que respeite os limites da terra, das comunida-
des tradicionais, das plantas e dos bichos e que, ao mesmo tempo, respeite os 
conhecimentos dos sujeitos que habitam a terra. Neste sentido, políticas como 
o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa 
de Aquisição de alimentos) podem ser importantes instrumentos de estímulo 
à pequena produção local, fixando a população do campo, gerando renda a 
famílias pobres e garantindo uma alimentação de qualidade nas escolas públicas 
do Brasil, onde estuda a fração mais pobre de nossa população. 

Neste sentido trazemos à seguir, com o objetivo de refletir sobre as alter-
nativas agroecológicas para a produção de alimentos trabalhadas com e à partir 
da escola, uma pequena alegoria, construída à partir da vivência e observação 
e entrevistas realizadas entre os dias 12 e 17 de Outubro de 2016 na escola 
itinerante do acampamento Herdeiros da Luta no município de Porecatu-PR 
para realização do Encontro Regional dos Sem-terrinhas (AVANZI, 2017).

Chapeuzinho vermelho vai à escola: interfaces entre a escola e 
a agroecologia

Chapeuzinho vermelho é sem-terrinha. Vive em um acampamento de 
reforma agrária entre tantos outros no Brasil. Faz muito tempo que o chapeuzi-
nho vermelho aprendeu que existem muitos lobos maus por aí, poluindo as águas 
e envenenando a terra. Na escola de chapeuzinho vermelho aprende-se desde 
muito cedo sobre a agroecologia, e sobre a importância de produzir alimentos 
com responsabilidade ambiental. Ao contrário das escolas convencionais, aqui 
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não há muros ou paredes delimitando a comunidade da escola. Entende-se que 
esta é parte da comunidade e que, por isso, deve ser apropriada por essa. As 
salas de aula são de madeira, de construção recente, feita por um mutirão que 
envolveu, de alguma maneira, praticamente todos os moradores, tanto no finan-
ciamento quanto na mão de obra. Antes disso as aulas eram realizadas embaixo 
de uma árvore, utilizando um quadro negro feito de Madeirite e uma lona preta 
que o envolvia. Na sequência foram construídas salas de aula em madeirite 
que, com o tempo, empenaram, forçando a troca desta por uma madeira mais 
resistente. Um dos únicos prédios de alvenaria por aqui é o que abriga a cantina 
e a cozinha, e também são os únicos que ficam fechados, junto à secretaria, 
quando as aulas não estão acontecendo. As crianças têm livre acesso, a qualquer 
momento, às salas de aula, sendo elas responsáveis, através de coletivos pró-
prios, pela limpeza e conservação do espaço. Chapeuzinho vermelho aprende 
desde cedo a sua responsabilidade com o coletivo.

As carências são diversas aqui, mas comida parece ser algo que não 
falta a ninguém. Ao redor da maior parte das casas existem hortas onde se 
produzem gêneros alimentícios como legumes, verduras, frutas e hortaliças 
para consumo próprio. Aquilo que não se produz ou é produzido em excesso 
é trocado com os vizinhos. O meu feijão pelo seu queijo, a minha geleia 
pelo seu pão, etc… Mas a terra, para produzir e comercializar não dá um 
bom dinheiro logo de entrada. Até que esta seja preparada e posta a produzir 
adequadamente, leva-se pelo menos até dois anos para que se reponham os 
danos causados ao solo por tantos anos de monocultivo. Além disso, equipa-
mentos como tratores e arados precisam ser alugados ou emprestados com 
algum vizinho que tenha conseguido financiar o maquinário. As famílias mais 
pobres encontram dificuldades várias nos primeiros tempos de acampamento, 
o que faz com que muitas desistam e tentem a vida em outros locais. Mas 
aqueles que se encontram há mais tempo acampando e resistindo conseguem 
já adquirir eletrodomésticos mais elaborados, ou carros mais novos.

Uma das grandes bandeiras do MST nacionalmente é pautada pela agroe-
cologia como método de produção de alimentos. A ideia é implementar a 
produção para comercialização sem o uso de agrotóxicos e/ou sementes trans-
gênicas, respeitando os tempos naturais da produção e reprodução daquilo 
que é plantado. O uso indiscriminado de agrotóxicos e sementes transgênicas 
representa para o movimento, além dos danos ambientais provenientes da 
contaminação das águas e do solo, a morte dos pequenos animais e insetos 
que vivem no solo (minhocas, artrópodes, etc.), mas também uma perda de 
autonomia dos agricultores frente a grandes empresas produtoras de sementes 
e insumos, tais como a Monsanto, Bayer, Dupont, entre outras. Caminhar nos 
arredores do acampamento Herdeiros da Luta, em especial durante a noite, 
quando a fiscalização não é feita, é por vezes quase sufocar com o forte cheiro 
dos produtos químicos utilizados nas plantações de cana-de-açúcar.  
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Chapeuzinho vermelho vive no Estado do Paraná, onde devido ao modelo 
agrícola adotado, há um número considerável de intoxicações por agrotóxicos 
atingindo, em especial, as populações mais pobres, que contaminam-se através 
do contato, através do ar e da água de regiões monocultoras, além dos traba-
lhadores rurais que são compulsoriamente afastados devido a problemas de 
saúde causados pela exposição a estes produtos, entre eles, câncer e depressão. 
Devido a informalidade do trabalho, muitos trabalhadores rurais não contam 
com qualquer forma de assistência médica ou trabalhista (BOMBARDI, 2011). 
Para além disso, no Atlas Geografia do uso de Agrotóxicos no Brasil e Cone-
xões com a União Europeia (BOMBARDI, 2017), ressalta-se as conexões 
entre a indústria do agrotóxico e a produção de sementes transgênicas, o que 
contamina os solos, provocam doenças relacionadas à contaminação de água 
nas grandes metrópoles e ainda provoca uma grande redução na biodiversidade.

Muitos no MST veem a produção agroecológica como uma forma de 
oferecer um produto de maior qualidade a preços acessíveis aos trabalhadores 
através das cooperativas agrícolas formadas em alguns acampamentos e assen-
tamentos, fazendo com que os acampados ou assentados produzam alimentos 
neste modelo. Mas a falta de investimentos financeiros e de assistência técnica 
qualificada para que se tenha uma boa produção e, consequentemente, uma boa 
renda com a agroecologia, faz com que muitas pessoas encontrem dificuldades 
terríveis para produzir neste sistema e acabem abandonando-o e voltando ao 
cultivo convencional onde este não é obrigatório. No caso da agroecologia, 
assim como outras diretrizes do movimento, apesar de aparecerem como 
recomendações, cabe aos acampamentos e assentamentos discutirem, dentro 
de sua realidade, quais serão ou não aplicados e de qual forma.

Hoje, o chapeuzinho vermelho sai de casa com sua cesta repleta de 
coloridas sementes crioulas produzidas na horta escolar rumo a casa de sua 
avó. Mas ela não tem medo de encontrar nenhum lobo mau no caminho. 
Apesar de sua pouca idade, ela sabe que é somente com muito conhecimento 
e com muita luta que se vence a opressão dos lobos maus, e que se o medo 
nos paralisa somos presas fáceis nas mãos daqueles que têm o lucro como 
seu sentido existencial. Ela sabe que todos nós merecemos morar, trabalhar e 
viver com dignidade, sem depender que alguma grande empresa ou fazendeiro 
venha lhe “salvar” a vida com uma solução fácil – e geralmente repleta de 
contrapartidas – qualquer. E por isso enquanto caminha, canta:

Com a viola no peito, através do meu cantar
Defendo a natureza e as belezas do luar

As sementes e as águas, a terra e a cultura
Defendo a diversidade dentro da agricultura21

21 Canção Defendendo a diversidade do Grupo Saci Arte. MST-PR.
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Considerações finais

Vivemos um período crítico. Um momento de grandes rupturas. Uma pan-
demia que seguiu e agravou uma já grave crise econômica colocou em xeque 
muitas relações que entendíamos como naturais e inalteráveis. De repente o 
isolamento: o Estado é chamado, na escala global, a resolver questões sociais 
pelos mesmos que antes falavam em Estado mínimo. O fascismo, no poder em 
muitos locais do mundo, é abalado, mas não vencido. Estamos diante de um 
momento bastante crucial onde estão colocadas de maneiras opostas transforma-
ções sociais profundas ou a barbárie, ambas com possibilidades iguais de vitória. 
O fascismo deslegitima o conhecimento e a ciência. Toda teoria científica que 
não corrobore com o poder estabelecido é tida como ideológica, comunista, e 
logo entra em um jogo conspiratório de vida e de morte que envolve o poder e 
os produtores de ciência. Trata-se de um quadro extremamente perigoso. 

É necessária uma ciência que se aproxime do conhecimento popular, 
intervenha positivamente na realidade de pobres, mulheres, negros, indígenas, 
etc. – e que desenvolva algo que este nosso país ainda não conhece: a cidadania 
(SANTOS, 2007). Assim, a agroecologia nos parece um caminho político capaz 
de realizar as mudanças prometidas pela revolução verde com o combate a fome 
e a miséria e atuar positivamente na conservação de florestas e comunidades.
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