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Estimada educanda, 																	
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Carta aos Educandos e
Educandas

																	 estimado educando

utopia está lá no horizonte. Me
A
aproximo dois passos, ela se afasta
dois passos. Caminho dez passos e o
horizonte corre dez passos. Por mais
que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia? Serve
para isso: para que eu não deixe de
caminhar.

Eduardo Galeano

Cada vez mais o cenário educacional
brasileiro requer o desenvolvimento
do(s) campo(s) do país com justiça social
e sustentabilidade; um projeto que
comungue de um uma concepção de
campo que compreenda a diversidade
deste espaço construído a partir de
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múltiplos territórios: diferentes culturas, vivências,
linguagens, etnias e outros diversos desafios. E não há
como pensar esse desenvolvimento sem a educação dos
seus sujeitos.
No Percurso Formativo dos Cadernos Pedagógicos,
conexões foram estabelecidas nas várias temáticas
estudadas até aqui, no intuito de fazer de sua formação
um processo dinâmico, participativo, múltiplo e ímpar na
história da educação do campo.
Agricultura Familiar nos aspectos de gênero, identidade,
etnia e cultura; Sistemas de Produção e Processos de
Trabalho no Campo; Cidadania, Organização Social
e Políticas Públicas; Economia Solidária foram Eixos
Temáticos que contribuíram no processo formativo na
perspectiva da escolarização com qualificação social e
profissional.
Inaugura-se aqui outro momento importante nesse
percurso, uma discussão que nos coloca diante da reflexão
do desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque
territorial em suas múltiplas dimensões a partir da mulher,
do homem, dos jovens e das jovens do campo, de você.
A utopia e o sonho de que fala Galeano animam essa
busca, na caminhada que ajuda a construir as bases de
uma política de desenvolvimento sustentável que tenha
na educação uma de suas principais aliadas, sem perder
de vista que essa mudança não anda sozinha, ocorre em
processo pelas mãos e sonhos de seus protagonistas.
Aqui uma lembrança se faz necessária, na fala de Paulo
Freire:
“[...] Todo amanhã se cria num ontem, através de
um hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se
no passado e se corporifica no presente. Temos
que saber o que fomos e o que somos para saber
o que seremos”.
Este Caderno carrega consigo a força da utopia que nos
remete a uma chegada, ao que seremos. Que seus passos,
cada um deles, se constituam em pés, ouvidos, sabores,
sentidos, palavras que tornem o sonho de fato um direito
desejado, merecido e adquirido. Que sirva exatamente
para que você jamais desista de caminhar.
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Uma excelente
jornada de estudos!

Vamos começar a
leitura dos portfólios
da nossa equipe...
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Tecendo Idéias, Construindo
Saberes...

Escrevo diante da janela aberta.
Minha caneta é cor das venezianas: Verde!…
E que leves, lindas filigranas
Desenha o sol na página deserta!
Não sei que paisagista doidivanas
Mistura os tons… acerta… desacerta…
Sempre em busca de nova descoberta,
Vai colorindo as horas quotidianas…
Jogos da luz dançando na folhagem!
Do que eu ia escrever até me esqueço…
Pra que pensar?
Também sou da paisagem…
Vago, solúvel no ar, fico sonhando…
E me transmuto… iriso-me… estremeço…
Nos leves dedos que me vão intando!

Disponível em:
http://images.
google.com.br.
Acesso em: 02 out
2008.

Mário Quintana
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A oportunidade de sistematizar vivências, partilhar informações e conhecimentos é uma condição
primordial no processo educativo. O diálogo nos coloca diante de muitas impressões, apropriações que
necessitam do outro para se consolidar, (re)formular, (re)fazer, (re)descobrir. Neste espaço, procure
registrar questões importantes dos Cadernos anteriores que servirão de ponto de partida para novas
experiências. Escrever com sua caneta para colorir as horas quotidianas, sempre em busca de novas
descobertas.
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Clarice

(Conto poético de Josette Lassance)
Uma fresta de luz na parede de madeira velha. Os ruídos carcomiam os ouvidos de Clarice, ela sim entreolhava o mundo dali,
o mundo que girava livre, dançava com folhas secas que caíam
das árvores, sob um vento fresco de verão que talvez viesse das
praias.
A cadeira era de balanço e suas meias rotas, enxutas abrigavam
seus pés, passava dos quarenta e havia esquecido aquela coragem
de viver, a lucidez da realidade. A cama, o armário que guardava
pentes e pó de arroz, o espelho, a pia em que escovava os dentes.
A sandália arranhava o chão, andava de um lado para o outro,
feito formiga armazenando açúcar. Falava sozinha, tinha medo de
conversar, quando muito ligava o rádio e se distraía com músicas
modernas.
Clarice não podia deixar que as frutas caíssem de maduras no
quintal, nem mesmo que os patos comessem tudo por ali. Ainda
tinha uma lagoa, árvores, um fogão de ferro a lenha e as panelas
deixadas na cozinha, panelas de cobre e panelas de barro.
O tisne escurecia o teto e isso lhe trazia lembranças de sua mãe,
fazendo pamonhas na colheita do milho. Os risos se esconderam
nas paredes. Onde estarão? O mingau esfriava na tigela, ela depois poderia comê-lo pensando em tudo. Ah! Como pensava Clarice, sempre meticulosa, observando detalhes da vida. Ao comer o
mingau pensaria em quantos grãos foram colhidos e quantos sóis
foram necessários para que sobrevivessem até se transformarem
em alimento.
Clarice valoriza os grãos, o sol e a colheita, o pão nosso de cada
dia e sua linda mesa. Um dia a porta se abriu. Clarice olhou e
olhou, aquele semblante ativo de quem procurava alguma coisa,
procurava o medo se encostar, mas viu o sol e como ele se balançava. O sol dava brilho a tudo, ele fazia brilhar as asas dos patos,
iluminava a lagoa, secava a lagoa, secava as folhas caídas, dava
um eco de luz ao se encostar nas panelas de cobre. Clarice fez daquilo um ato, penteou os cabelos, tirou as meias e precisou sentir
aquele vento fresco de verão que talvez viesse das praias.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 22

18/03/2010 13:14:45

23

Desenvolvimento Sustentável,
Solidário com Enfoque
Territorial

Fonte da imagem: www.agendatenin.com
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A Crise Sócio-Ambiental.
Fonte:http://rogeliocasado.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
Fonte: http://www.agua.bio.br
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“eu sou território de
mim, em mim território
de um povo, lugar, costumes, valores, história,
sentimentos e utopias
que marcam uma indentidade coletiva,
que me fazem território
do mundo e da gente a
qual pertenço,
territorializados para
além das fronteiras de
tempos-espaços
na (des)contínua busca
cotidiana pelo estar vivo
e se fazer vida” .
(Evandro Medeiros, 2008)
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1 Territorializando Saberes da
Realidade

http://www.guayasamin.com/images/4_ov_24.jpg
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O território é fruto das relações de um grupo com o seu espaço. Não é
apenas a base material onde o grupo ou a sociedade se desenvolve, mas
as relações que possibitam a apropriação e a construção da uma unidade entre o grupo e espaço, de modo que esta apropriação é condição e
resultado do que produzem, constroem, vivem, simbolizam.
Muitas vezes tendemos a pensar o território apenas na dimensão da
política oficial, como o território brasileiro. Porém, há outros recortes
territoriais, baseados em multiplas dimensões: afetiva, produtiva, cultural
e uma não exclui necessariamente a outra, por exemplo, a propriedade
onde você mora e produz é o mesmo território que sua família mantem
relações afetivas e culturais.

1.1. Objetivo
Refletir sobre o desenvolvimento e territorialização da
Agricultura Familiar, a partir da integração das diversas
reflexões elaboradas no Programa ProJovem Campo –
Saberes da Terra, em suas múltiplas dimensões (Identidade, Sistemas de Produção, Organização Social, Economia Solidária) e escalas (Indivíduo, Unidade de Produção,
Movimento Social, Economia Local).

1.2. Um olhar sobre os territórios no Brasil
(...) um território, antes de ser uma fronteira,
é primeiro um conjunto de lugares hierarquizados,
conectados a uma rede de itinerários. (...)
A territorialização (...) engloba ao mesmo tempo
aquilo que é fixação [enraizamento] e aquilo que é mobilidade,
Em outras palavras, tanto os itinerários quanto os lugares.
(BONNEMAISON apud HAESBAERT, 2006, p. 280).
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Pesca Industrial e Pesca Artesanal. Disponível em: Disponível em: http://images.google.com.br. Acesso em: 02 set 2008

Os Territórios do Etanol no Brasil

Disponível em: http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=23&id=253. Acesso em: 02 set 2008
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A produção em escala industrial de etanol pelo Brasil levanta questões sobre os riscos
que a ampliação da plantação de cana-de-açúcar podem trazer para outras culturas
agrícolas, para a pecuária e mesmo para importantes biomas brasileiros como floresta
amazônica, o cerrado e o pantanal mato-grossense.

Mapa da localização dos
60 territórios priorizados
pelo Governo Federal em 2008.
Fonte: Brasil, 2008.

Programa Territórios da Cidadania
(Governo Federal)
O Programa Territórios da Cidadania é um
programa de desenvolvimento regional sustentável que busca assegurar direitos sociais às populações das regiões do país com menor desenvolvimento socioeconômico, com o objetivo
de universalizar os programas básicos de cidadania e garantir o desenvolvimento. Trabalha
com base na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, com a participação da sociedade. Em cada território, um Conselho Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de desenvolvimento e uma agenda de ações. Foram definidos conjuntos de municípios com as mesmas
características econômicas e ambientais unidos pela identidade e coesão social, cultural
e geográfica. Maiores que o município e menores que o estado, os territórios conseguem
demonstrar, de uma forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades
econômicas e das instituições de cada localidade, o que facilita o planejamento de ações
governamentais para o desenvolvimento dessas regiões. Em 2008 serão beneficiados 60
territórios, em 2009 serão 120 em todo o País. Mais de dois milhões de famílias de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, famílias de pescadores e comunidades tradicionais terão acesso às ações do programa (BRASIL, 2008).
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Múltiplas territorialidades: agropecuária extensiva, ação estatal com a construção de hidroelétrica, monocultura de grãos,
agricultura familiar, ribeirinho, quilombolas, pescadores, indígenas e movimento social campesino. Fonte: http://images.
google.com.br. Acesso em 10 out 2008.

E você como representaria o seu Território? Sugerimos algumas questões de pesquisa que contribuam
para essa elaboração.

Questões de Pesquisa
•

Como se caracteriza o seu território do ponto de vista de sua história, economia, política, geografia, cultura e identidade?

•

Que impactos socioambientais são observados no território dos educandos/as e em
que medida comprometem o equilíbrio ecológico dos ecossistemas e a qualidade de
vida dos seres humanos?

•

Quais as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial que asseguram
qualidade de vida e garantem a sustentabilidade socioeconômica e cultural-ambiental no presente e para as gerações futuras?

•

Como a comunidade se relaciona com as políticas públicas existentes e quais as expectativas em relação à solução de seus problemas atuais e à melhoria das condições
de vida no futuro?
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Para além destas sugestões é importante que você e seus companheiros/as de turma, juntamente com
os educadores/as, levantem outras propostas de questões e métodos de pesquisa sobre o território da
comunidade.

1.3 Balaio de Textos

A semente morre para que a flor apareça;
A crisálida, para que apareça a borboleta...
Na verdade, a transformação
não é instantânea, nem a transição,
um processo agradável e sem sofrimento.
A natureza exige esforço e paciência
como preço do desenvolvimento.

James Allen
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Texto 1
Sementes da
vida: camponeses
resgatando as
sementes crioulas em
Goiás
Agricultor José David em sua lavoura de milho crioulo, Catalão - GO
Foto: Michelle Pantaleão

Na velocidade da luz e com a força de um trator, a chamada Revolução Verde
vem destruindo e lançando por terra milhares de anos de cultura camponesa, que tradicionalmente trabalha respeitando o meio ambiente e as formas
de vida de cada comunidade.
Com o objetivo de mudar essa conjuntura vivida pelas famílias camponesas
e diante do desafio de enfrentamento do agronegócio, o Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA) deu início ao trabalho de resgate, produção,
multiplicação e distribuição de variedades crioulas, tendo como estratégia a
organização dos grupos de base nas comunidades rurais.
A experiência aqui relatada se passa no estado de Goiás, onde o milho faz
parte da cultura alimentar da população, sendo empregado na produção
de farinha, fubá, pamonha, mingau de milho verde e bolinho. As plantas de
milho são integralmente aproveitadas como forragem para a criação de gado
de leite. Trata-se, portanto, de um cultivo central nas estratégias de reprodução técnica, econômica e cultural dos camponeses no estado. Entretanto,
a introdução das sementes híbridas, na década de 1980, pelos serviços de
extensão e de crédito oficiais, forçou as famílias camponesas a aderirem
aos pacotes tecnológicos que geram dependência econômica e cultural ao
agronegócio. Muitos camponeses perderam a tradição de produzir a própria
semente, obrigando-se a adquirir anualmente sementes híbridas nos mercados. Juntamente com as sementes, as famílias são levadas a comprar outros
insumos industriais necessários, para que as variedades comerciais produ-
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zam satisfatoriamente. A maior parte das áreas de produção camponesa no
estado está cercada por latifúndios de cana, soja, algodão ou eucalipto. Como
se não bastasse ocupar de forma voraz os territórios rurais, o agronegócio
também contamina as pessoas e o meio ambiente com seus venenos. Há
relatos de camponeses que foram contaminados no quintal de suas casas por
agrotóxicos despejados por aviões nas lavouras de cana.

O início dos trabalhos
Companheiros do MPA e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Goiás participaram, em abril de 2004, da 3ª Festa Nacional das Sementes Crioulas em
Anchieta, Santa Catarina. Nessa ocasião, tiveram a oportunidade de conhecer
e trazer algumas variedades de milho para serem experimentadas em seu
estado. Na safra 2004/2005, essas sementes foram cultivadas na cidade de
Goiás, rendendo cerca de 14 mil kg de sementes que foram distribuídos para
100 famílias de outros 22 municípios do estado. O plantio dessas sementes
na safra seguinte gerou uma colheita de aproximadamente 139 mil kg de
milho crioulo. Nessa safra, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
apoiou o trabalho por meio de um projeto voltado para a capacitação e o
acompanhamento técnico das famílias camponesas nos temas de resgate,
produção, multiplicação e distribuição de sementes crioulas. Esse projeto
foi determinante para que o trabalho fosse disseminado pelo estado, com
sustentabilidade e em condições adequadas, garantindo o acesso de 300
famílias às sementes crioulas. Na safra 2006/2007, foram colhidos 140 mil
kg de sementes de milho crioulo. As principais variedades de milho que vêm
sendo cultivadas são o caiano, o pixurum 05, o língua de papagaio, o MPA 01
(variedade criada pelas famílias camponesas em Santa Catarina), o milho roxo
e o milho branco.
Em paralelo a esse trabalho com o milho, iniciou-se recentemente o resgate
de variedades de arroz crioulo, atividade que envolve cerca de 100 famílias.
As variedades de arroz cultivadas são o arroz preto e o arroz agulhão. Atualmente, mais de 150 comunidades rurais no estado têm autonomia na produção de sementes. A rápida irradiação do trabalho no estado contou também
com a parceria realizada entre o MPA e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Por intermédio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
da Conab, toda a produção de sementes de milho crioulo das famílias foi
comprada e doada para outras famílias que ainda não tinham acesso a essas
sementes. Para os agricultores que produziram as sementes, esse mecanismo

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 34

18/03/2010 13:14:59

35

de compra pela Conab foi de grande importância, tanto pelo fato de ter proporcionado a melhoria das
suas rendas quanto pelo reconhecimento oficial de suas sementes. Essa nova conjuntura vem sendo
fundamental para estimular a continuidade do trabalho nas comunidades envolvidas.

O resgate de variedades locais

Mutirão debulhando o milho crioulo, Catalão - GO

A introdução das variedades
trazidas da Feira de Anchieta
(SC) foi essencial para dar
início e motivar o trabalho
em Goiás. No entanto, estava
claro que não poderíamos
limitar o universo da agrobiodiversidade manejada pelos
grupos a apenas essas variedades.
A estratégia seguinte foi a de
dar início a ações de resgate
das variedades ainda presentes nas comunidades rurais
do estado. Foi por meio
dessas ações que foram resgatadas algumas variedades
de arroz (agulhinha, agulhão,
cateto e preto) e de milho
(pintado, secretário, marrocão, anã e milho pi- poca). Esses materiais serão avaliados na próxima safra em ensaios de competição.
Outra estratégia importante para a consolidação desse trabalho é a organização de bancos comunitários
de sementes. São neles que as famílias camponesas armazenam, trocam e adquirem sementes para o
seu uso. O primeiro banco foi implantado no município de Goiás e atualmente já são 40 bancos comunitários distribuídos nos municípios por onde o trabalho vem se disseminando, cada qual associando, em
média, 25 famílias. Nosso objetivo é que cada comunidade camponesa no estado possua e faça a gestão
de seu próprio banco de sementes. Além de expandirmos as ações de resgate das sementes como estratégia de promoção da soberania alimentar e de preservação da agrobiodiversidade, temos a perspectiva
de darmos início a ações de melhoramento participativo dessas variedades.
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Alguns resultados alcançados
Família Salviano, Catalão - GO

Com base em suas vivências nesse
trabalho, os camponeses afirmam
categoricamente a superioridade das
variedades crioulas em relação às
híbridas. Em primeiro lugar, porque
rendem mais na hora de fazer o fubá
e a pamonha, além de serem mais
saborosas. A cultura da pamonha vem
sendo resgatada em algumas comunidades envolvidas. Até o momento já
foram feitas mais de 4 mil pamonhas
em nossos encontros. Os camponeses chegam de manhã na casa em
que ocorrerá o encontro, quebram o
milho e fazem a pamonha. Esses são
momentos ricos nos quais se conversa
sobre as tradições culturais que estão
se perdendo e sobre a importância
da alimentação saborosa e de qualidade feita em casa. Outro indicador da superioridade das variedades crioulas sobre as comerciais é a produtividade, seja em termos
de grãos, seja no que se refere ao volume da palhada para a alimentação do gado
de leite. Segundo avaliação do senhor Custódio José do Nascimento, do município
de Catalão (GO), o cultivo de sua área com variedades crioulas rende 30% a mais de
silagem e 35% a mais de grãos do que quando cultivava a mesma área com sementes
híbridas. Esse tipo de avaliação é recorrente entre os camponeses envolvidos no processo. Outras iniciativas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de recuperar a rica
cultura local de cultivo e uso do milho, entre elas, o artesanato (bonecas e flores) com
a palhada de milho, atividade praticada sobretudo pelas mulheres.

As vantagens das variedades crioulas também são notadas no cultivo do arroz. Além
de serem mais rústicas e melhor adaptadas ao clima local, possuem melhores propriedades no uso culinário. A I Festa das Sementes Crioulas de Goiás, realizada em agosto
de 2007, na cidade de Goiás, com a presença de 600 camponeses, foi um momento
organizado para reforçar esse trabalho – ao articular os grupos envolvidos e debater
os resultados que vêm sendo alcançados –, bem como para estimular outras comunidades a se integrarem. A recuperação das sementes crioulas vem trazendo a idéia de
resgatar a cultura camponesa que valoriza a alimentação saudável, a roça, as pamonhadas e os monjolos. E é esse o sentido do lema que orienta as ações da Via Campesina: sementes patrimônio dos povos a serviço da Humanidade.
Michelle Jorge Pantaleão
engenheira agrônoma do MPA
michellepantaleao@hotmail.com
José Daniel de Freitas Sobrinho
técnico em Agropecuária do MPA
josedanif@hotmail.com
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Texto 2
Circuito Sul de
circulação de
alimentos da
Rede Ecovida de
Agroecologia
Natal João Magnanti
Reunião do Circuito em Barra do Turvo – SP

A Rede Ecovida de Agroecologia foi criada em 1998 a partir da necessidade de congregar esforços e dar maior consistência política ao movimento agroecológico do Sul do Brasil. São agricultores(as), técnicos(as),
consumidores(as) e comerciantes unidos em associações, cooperativas,
ONGs e grupos informais que têm por objetivo organizar, fortalecer e
consolidar a agricultura familiar ecológica da região.
A Rede Ecovida é formada por núcleos regionais, também chamados
de nós, que buscam, em regiões geográficas determinadas, promover
a troca de informações, credibilidade e produtos (Santos, L.C.R; Fonseca, M.F. 2004). Historicamente, a comercialização tem sido um gargalo
para a expansão da Agroecologia. Normalmente existe dificuldade em
manter os mercados locais abastecidos com diversidade, quantidade e
qualidade durante o ano todo. Assim sendo, um grupo de instituições
de agricultores familiares agroecológicos e algumas entidades de assessoria tomaram a iniciativa de se articular para resolver essa limitação. A
partir do trabalho coletivo dessas organizações foi criado o Circuito Sul
de Circulação de Alimentos da Rede Ecovida de Agroecologia.
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Os primeiros passos do Circuito
Em meados de 2006, a Cooperativa Ecoserra de Lages (SC), a Associação Regional de
Cooperação e Agroecologia (Ecoterra) de Erechim (RS), a Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia (Aopa) de Curitiba (PR) e a Associação Cooperafloresta de Barra
do Turvo (SP) se articularam para desenvolver a proposta de um sistema de comercialização baseado nos princípios da economia solidária e da Agroecologia. Essa iniciativa
deu seqüência a encontros realizados anteriormente em Chapecó (SC), envolvendo dezenas de organizações vinculadas à Rede Ecovida de Agroecologia e a outras instituições
promotoras da Agroecologia no Sul do Brasil, para debater e encaminhar uma proposta
conjunta de comercialização. A partir dessa idéia original, o grupo realizou diversas
rodadas de reuniões, assumindo o desafio de conduzir a discussão teórica e, ao mesmo,
tempo avançar na efetivação de estratégias comerciais para o escoamento de alimentos
agroecológicos. Dessa forma nasceu o Circuito Sul de Circulação de Alimentos da Rede
Ecovida que, atualmente, conta com a participação de entidades dos três estados do Sul
e de São Paulo.

Organização e gestão do circuito
O circuito funciona com base em sete estações-núcleos e dez subestações. Seu sistema
de gestão é enxuto e se fundamenta em reuniões mensais que ocorrem em rodízio nas
estações ou subestações. Essas reuniões vêm sendo promovidas regularmente desde
2006, por ocasião da instituição do circuito. Esses encontros têm por objetivo o aprimoramento das políticas que regem o circuito, bem como a realização de planejamento
e monitoramento das atividades e a negociação dos preços praticados. Para tanto, são
reservados momentos específicos para a reflexão e debate dos princípios funcionais do
circuito, para a definição dos planos operacionais e para o acerto de contas das transações realizadas no período entre as organizações. Desde as primeiras vendas, alguns
princípios gerais orientaram o sistema e conferiram a ele um caráter diferencial com
relação aos mecanismos convencionais de acesso aos mercados. Em primeiro lugar,
para integrar o circuito, é necessário que os alimentos ofertados para a comercialização
sejam produzidos ecologicamente e que estejam certificados com selo da Rede Ecovida
de Agroecologia. Também devem ser necessariamente oriundos da agricultura familiar,
sendo produzidos em sistemas diversificados que assegurem alto nível de segurança
alimentar para as famílias produtoras. A economia da agricultura familiar é assim concebida como o somatório da produção destinada ao auto-abastecimento das famílias e
aos mercados. Nesse sentido, o enfoque comercial que rege o sistema difere das lógicas
convencionais, privilegiando a segurança alimentar de produtores e consumidores.
Um segundo princípio norteador do sistema determina que as organizações que vendem
devem se comprometer também a comprar produtos de outras organizações do circuito.
Esse procedimento garante o intercâmbio de produtos entre os núcleos regionais, o que
permite a ampliação da diversidade de mercadorias ofertadas nos diferentes mercados
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locais: feiras, famílias agricultoras sócias da Rede Ecovida, mercados institucionais, entre
outros. Assim concebido, o sistema favorece ainda a redução dos custos com frete, na
medida em que os caminhões sempre viajam carregados entre as estações. O mecanismo de compra e venda entre estações permite também a menor circulação de dinheiro,
já que em muitos casos ocorre simplesmente a troca de produtos. Os recursos monetários são empregados nessas situações apenas para cobrir eventuais diferenças de valor
na transação.
A política de comercialização solidária segue também o princípio da justiça e da transparência na valoração dos produtos, sendo necessário avaliar periodicamente os critérios
para a formação dos preços. Para tanto, consideram-se todas as etapas do processo
produtivo, observando essencialmente que o trabalho das famílias agricultoras seja justamente remunerado e que, ao mesmo tempo, os produtos sejam acessíveis aos consumidores.
Para garantir a transparência e a participação efetiva nesse processo, as organizações
que realizam a comercialização criaram planilhas em que apresentam todos os custos
envolvidos nessa atividade. Dessa forma, a composição de preços praticados em cada
núcleo é conhecida por todos, permitindo que haja debates sobre formas de racionalização dos custos. Além desse sistema entre as organizações, cada estação-núcleo deve
estabelecer com os agricultores a ela articulada um processo de debate e de definição
de política de preços.
O sistema de gestão e organização das estações também prevê que haja uma instituição
responsável por cobrir os custos operacionais. Uma pessoa de contato em cada estação
se encarrega de levantar os pedidos e as ofertas de produtos e a passar essa informação
ao sistema em datas pré-definidas de forma a planejar as rotas dos caminhões. É também atribuição dessa pessoa avaliar a qualidade dos produtos recebidos e ofertados ao
circuito.
Até o momento o circuito é constituído por três grandes rotas articuladas por dez núcleos da Rede Ecovida:
a) Erechim–Curitiba: tem uma extensão de 1.130 km e envolve 200 famílias agricultoras;
b) Lages–Curitiba–São Paulo: tem uma extensão de 2.100 km e envolve 280 famílias;
c) Barra do Turvo–Curitiba: tem uma extensão de 300 km e envolve 80 amílias.
As demais sub-rotas envolvem aproximadamente 150 famílias. Uma quarta rota está em
fase de constituição e ligará o Planalto Serrano (Lages), o Alto Vale do Itajaí (Presidente
Getúlio) e o Litoral de Santa Catarina (Florianópolis), com uma extensão de 450 km e
cerca de 100 famílias participantes. Além dessa quarta rota em vias de abertura, outros
núcleos da Rede Ecovida manifestaram interesse em se integrar ao circuito.
Desde os primeiros intercâmbios de produtos, em 2006, foram comercializados aproximadamente 831 mil kg de 74 tipos de alimentos, movimentando o montante de R$ 1,5
milhões.
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Desafios para o futuro
Um dos principais desafios colocados para a viabilização do circuito a longo prazo referese à necessidade de consolidação de sua capacidade de obtenção e manutenção de
resultados econômicos efetivos sem que para isso abra mão dos princípios da economia
solidária e da Agroecologia que regem a Rede Ecovida. A superação desse desafio envolve
desde questões de políticas públicas até outras de natureza prática e organizativa.
Do ponto de vista político, torna-se necessário lutar pela ampliação e consolidação das
políticas públicas voltadas para a comercialização da agricultura familiar agroecológica.
Programas de compras institucionais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
devem ter seus formatos aprimorados e ser mais abrangentes. Também é necessário
construir novos programas de acesso ao mercado institucional, como é o caso do projeto
de Lei 2.877 que trata da ampliação e qualificação da alimentação escolar por meio do
Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação (Pnae/MEC).
Outra estratégia a ser intensificada relaciona-se ao estímulo para que as próprias famílias
agricultoras que integram a Rede Ecovida consumam produtos ecológicos, já que elas
compõem um mercado potencial de grande envergadura. Na dimensão organizativa,
destaca-se a necessidade de criar uma marca guarda-chuva do circuito que permita identificar os produtos que comercializa, sobretudo para dar visibilidade e favorecer o processo que está sendo engendrado junto aos consumidores dos diferentes mercados locais.
Também são necessárias medidas para minimizar perdas de produtos entre as estações e
as subestações. Essas perdas ocorrem por dois motivos principais: a utilização de embalagens pouco adequadas e a falta de padronização dos produtos.
No terreno da organização formal, uma possibilidade a ser discutida é a constituição de
uma cooperativa base ou central para filiação das estações e subestações de forma a facilitar a emissão de notas fiscais e diminuir a tributação incidente nos produtos comercializados por intermédio do circuito. Finalmente, o emprego de biocombustível a partir de
óleo reciclado nos caminhões do circuito tem sido também uma proposta debatida com o
propósito de ecologizar a matriz energética do transporte de alimentos.
Natal João Magnanti
Engenheiro agrônomo e Pedadogo, Msc. Ciências do Solo, Secretário de Sdministração e finanças do
Centro Vianei de Educação Popular e membro do conselho de administração da Cooperativa Ecológica
Ecoserra - vianei10@brturbo.com.br
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Texto 3
A Reforma Agrária e a
reconversão produtiva
do meio rural

A reforma agrária é uma das políticas públicas defendidas pelo movimento agroecológico nacional, vista como uma das condições fundamentais para se alcançar um desenvolvimento rural sustentável. Por sua parte, os movimentos de luta pela terra – em especial
o MST – vêm crescentemente incorporando o enfoque agroecológico como paradigma
para a estruturação técnico-econômica dos assentamentos. Simultaneamente, pesquisas
acadêmicas recentes têm revelado os impactos positivos que podem trazer a conversão
de grandes áreas monocultoras em novas unidades familiares de produção. Além disso,
colocam em evidência estratégias produtivas já existentes nos assentamentos, que poderão ser potencializadas através de processos de transição agroecológica.
Um instigante exemplo é a pesquisa que deu origem ao livro Impactos dos assentamentos – um estudo sobre o meio rural brasileiro (LEITE et alii, 2004), realizada em seis áreas
com concentração de assentamentos de reforma agrária, identificadas como “manchas”:
sudeste do Pará, zona canavieira nordestina, entorno do Distrito Federal, sertão do Ceará, sul da Bahia e oeste catarinense. A existência dos projetos de assentamento nessas
áreas é fruto da iniciativa de luta dos próprios trabalhadores, em contextos de crise dos
sistemas convencionais de produção marcados por monoculturas e elevada concentração de terras.
A análise do perfil dos assentados nessas manchas apontou que os assentamentos possibilitaram o acesso à propriedade da terra de uma população historicamente excluída,
que na sua maioria vivia na zona rural da própria região. Embora tivessem anteriormente alguma inserção no mercado de trabalho, essas pessoas se encontravam em condições bastante instáveis e precárias, muitas vezes subordinadas às grandes fazendas,
como meeiros, moradores, posseiros ou assalariados rurais. A criação dos assentamentos representou, em primeiro lugar, uma importante alternativa de ocupação estável e
inserção social, tornando possível a esses trabalhadores centrar suas estratégias de reprodução familiar e de sustento econômico no próprio lote. Do total da população com
14 anos ou mais assentada nos projetos pesquisados, 90% trabalhavam ou ajudavam no
lote, numa média de ocupação de três pessoas por unidade produtiva, sendo que 79%
trabalhavam somente no lote.
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Já a análise da produção vegetal e das criações consideradas importantes pelos assentados revelou um amplo leque de produtos, indicando a
existência (mesmo dentro de um mesmo projeto de assentamento) de sistemas de produção diversificados. Certos cultivos predominam na grande
maioria dos lotes, ainda que com variações nas diferentes manchas, e são
ao mesmo tempo destinados aos mercados e considerados cruciais na alimentação das famílias. São eles: o milho, a mandioca, o feijão e, em menor escala, o inhame, a banana e o arroz. Verifica-se também a presença
de cultivos eminentemente comerciais, dentre os quais o algodão, a canade-açúcar, o cacau, o abacaxi e o fumo, dependendo da região. Aparece
ainda um conjunto de produtos do extrativismo, a maioria utilizada para
autoconsumo (como lenha, plantas medicinais e frutos silvestres), tendo
alguns deles peso comercial, como a piaçava no sul da Bahia, a erva-mate
no oeste catarinense e a madeira em estacas no sudeste do Pará.
A pauta de criação animal é também diversificada e utilizada simultaneamente para autoconsumo e venda. Os destaques em percentual de
criadores são o gado (principalmente de leite, mas também para corte),
a criação de aves (para carne e ovos) e suínos. Uma porcentagem menos
significativa de assentados cria outros animais, como peixes, abelhas,
cabras e outras aves (galinhas d’angola, patos etc). Produtos como leite e
ovos têm peso importante no valor total da produção e certamente também na alimentação das famílias. A possibilidade de criar animais foi destacada pelos entrevistados (especialmente pelos antigos parceiros e assalariados permanentes) como uma das melhorias importantes nas suas
condições de vida. A grande diversidade de produtos associando bens
destinados ao autoconsumo e aos mercados está relacionada à estratégia econômica das famílias assentadas, que se resguardam, procurando
maior flexibilidade produtiva frente às oscilações da comercialização, ao
mesmo tempo em que garantem a melhoria dos padrões de qualidade da
alimentação. Essa melhoria é reconhecida por 66% dos entrevistados pela
pesquisa.
A importância do autoconsumo foi especificamente analisada por uma
outra pesquisa realizada em assentamentos no estado do Rio de Janeiro,
que quantificou detalhadamente o orçamento e os rendimentos das famílias e estimou em cerca de meio salário mínimo a renda média mensal
correspondente ao autoconsumo. Essa mesma pesquisa constatou a
existência de fluxos consideráveis de “doações” de produtos, tanto vegetais como animais, entre famílias, alcançando cerca de 8% do valor bruto
da produção dos lotes (LEITE, 2005). Essas doações, em geral não contabilizadas do ponto de vista econômico, indicam a importância das relações
de reciprocidade e de compensações produtivas espontâneas através de
“trocas” de produtos entre os assentados.
Quanto à comercialização da produção, a pesquisa revelou um quadro
heterogêneo. De uma forma geral, os canais de venda utilizados pelos
assentados não diferem substancialmente daqueles tradicionalmente
acessados pelos agricultores familiares em cada região. Os atravessadores
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assumem papel de destaque, mas se verifica também a venda a outros
agentes, como agroindústrias, açougues, armazéns, supermercados e cooperativas externas ao assentamento, com os principais canais de comercialização variando nas regiões conforme o tipo de produto.
As feiras livres aparecem como outro espaço importante de comercialização. Em vários municípios analisados, a presença dos assentamentos contribuiu para a diversificação e o crescimento da oferta local de produtos,
chegando a repercutir no aumento do tamanho ou mesmo da freqüência das feiras e, em alguns casos, provocando rebaixamento de preços
de produtos alimentares. Além disso, as feiras podem funcionar como
momento de afirmação dos assentados junto à população local, com a
colocação de barracas (ou mesmo com a implantação de novos setores na
feira) identificadas com os assentamentos de reforma agrária.
Embora em pequena escala, a compra e venda de produtos entre famílias
assentadas também foram constatadas, com mais relevância nos assentamentos maiores. Esses fluxos são também significativos na oferta e na
demanda de serviços, já que vários dos assentados que declararam trabalhar parcialmente fora do lote o faziam dentro do próprio assentamento,
seja em obras de infra-estrutura (construção de cercas, estradas, poços),
seja como merendeiras, professoras ou agentes de saúde. Esses dados
são indicativos da constituição de um mercado interno de produtos e
serviços, que, de forma similar às doações mútuas, dão lugar a processos
locais de circulação de rendas, gerando efeitos multiplicadores circunscritos à comunidade dos assentados e dinamizando suas economias.
Ainda com relação à comercialização, foram detectadas mudanças induzidas pela organização dos assentados, principalmente onde há presença
de movimentos sociais organizados, como o MST. Exemplo disso é o aparecimento de cooperativas e associações e a introdução de inovações na
gestão econômica, como o beneficiamento, a implantação de pequenas
agroindústrias e/ou a criação de pontos de venda próprios, possibilitando
a agregação de valor às produções. Em vários casos, surgem marcas e
selos próprios, vinculando a origem do produto à reforma agrária.
Apesar de os recursos obtidos por meio das diversificadas formas de
venda da produção dos lotes não serem a única fonte de rendimentos das
famílias assentadas, eles representavam, na média geral das áreas pesquisadas, 69% do total auferido, enquanto as atividades de trabalho externo
representavam 14% e os benefícios previdenciários, 17%, sempre com
diferenças entre as manchas.
De uma forma geral, a pesquisa constatou que o acesso à terra permitiu uma maior estabilidade e rearranjos nas estratégias de reprodução
familiar. Resultou daí uma melhoria das rendas e das condições de vida,
especialmente quando se considera a situação de pobreza e exclusão
social que caracterizava muitas dessas famílias antes do seu ingresso nos
projetos de assentamento.
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Uma estimativa das rendas médias mensais brutas para o conjunto das famílias pesquisadas aponta um valor em torno de R$ 312,00 no período referente à safra 1998/99,
pouco mais de dois salários mínimos por família (o salário mínimo correspondia a R$
151,00 no mesmo período), variando de uma média de R$ 116,74 na mancha do sertão
do Ceará até R$ 438,72 na mancha do oeste catarinense. Apesar de o nível médio de
renda não ser elevado, houve em geral um aumento na capacidade de consumo das
famílias em relação a sua situação anterior, não só no que se refere a gêneros alimentícios, mas também a outros bens, como eletrodomésticos, meios de transporte próprio,
equipamentos agrícolas, bem como melhores condições de moradia.
Um aspecto de grande relevância socioeconômica e humana observado é que os assentamentos acabam atuando como mecanismos de consolidação ou mesmo de reconstituição de laços familiares antes desfeitos ou ameaçados pela necessidade de migrações e deslocamentos em busca de alternativas de sobrevivência. Além da freqüente
presença de parentes em outros lotes do mesmo assentamento, verificou-se que em
24% dos lotes entrevistados viviam, além da família nuclear (pai, mãe e filhos), outros
parentes, como pais/sogros, genros/noras, irmãos/cunhados e netos, muitos dos quais
não moravam com a família antes de ela vir para o assentamento, indicando que as
famílias assentadas podem estar servindo como amparo social a parentes. Ao constituírem capacidades de ocupação produtiva, de renda estável e de segurança alimentar,
os assentamentos atuam como âncoras para a recomposição das famílias, aproximando
membros que anteriormente estavam dispersos, possivelmente em função das dificuldades acarretadas pela necessidade de se inserir no mercado de trabalho, contribuindo
para garantir a reprodução não apenas econômica, mas também e fundamentalmente
social desse grupo de trabalhadores.
Como uma síntese das evoluções positivas das condições de vida e da conquista de uma
maior eqüidade social e econômica, os assentados apontam o sentido da nova condição,
em que o acesso à terra faz com que se sintam “libertos”, senhores de seus próprios passos e capacitados a controlar suas vidas, deixando de ser “escravos”. Depoimentos nesse
sentido apareceram em especial (embora não exclusivamente) nas áreas onde predominavam monoculturas e as relações de subordinação e de poder que as caracterizam.
Apesar das dificuldades enfrentadas e da pobreza ainda generalizada, o acesso à terra
tem provocado rupturas e uma nítida sensação de avanço em relação ao passado.
Para além das melhorias trazidas para a vida das famílias assentadas, que por si só
justificariam a implantação de uma verdadeira reforma agrária que resgatasse a dívida
social com a população do campo, a pesquisa revelou que os assentamentos trouxeram
mudanças também para os municípios onde estão inseridos. A ampla gama de produtos
produzidos resultou na diversificação da oferta local de produtos agropecuários, o que
foi verificado através da comparação entre a produção dos assentamentos e a produção
total dos municípios estudados. O aumento do poder de compra das famílias assentadas
teve repercussões na dinamização do comércio local dos municípios. A concentração de
assentamentos modificou a paisagem, o padrão de distribuição da população e o padrão
produtivo, multiplicando as estradas (que antes iam somente para as sedes das fazen-
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das) e levando ao surgimento de novos aglomerados populacionais. Especialmente no
caso das antigas áreas monocultoras ou de pecuária extensiva onde a agricultura patronal
encontrava-se em crise, os assentamentos possibilitaram uma verdadeira “reconversão
produtiva”, tanto mais visível quanto maior o número de famílias assentadas e a extensão
da área ocupada, levando a processos de reorganização do sistema de uso dos solos e da
produção familiar no seu contexto mais geral, e abrindo caminho para uma reestruturação agroecológica do meio rural.
Rosângela Pezza Cintrão:
Engenheira Agrônoma; Mestre em Desenvolvimento e
Agricultura; membro da Coordenação da Pesquisa sobre
Impactos dos Assentamentos e Secretária Executiva da
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA).

Referências Bibliográficas:
LEITE, Sérgio P.; HEREDIA, Beatriz M.A.; MEDEIROS, Leonilde S.; PALMEIRA, Moacir G.S.;
CINTRÃO, Rosângela P. Impactos dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
LEITE, Sérgio P. Estratégias socioeconômicas, atividade produtiva e orçamentos domésticos nos assentamentos rurais. Rio de Janeiro: CPDA (mimeo), 2005.

1.4. Sínteses Provisórias
Agora que você já refletiu sobre o território de sua comunidade busque maneiras de expressar seu conhecimento.
Combine com a turma e com os/as educadores/as formas
de apresentar uma síntese dos aprendizados adquiridos
neste período através de painel, textos, poesia, teatro, etc.
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2 Ecoando Saberes
Socioambientais

Meu Povo, Meu Poema
Meu povo e meu poema crescem
juntos
como cresce no fruto
a árvore nova
No povo meu poema vai nascendo
como no canavial
nasce verde o açúcar
No povo meu poema está maduro
como o sol
na garganta do futuro
Meu povo em meu poema
se reflete
como a espiga se funde em terra
fértil
Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
do que planta

Ferreira Gullar

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos
recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios
do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está
aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e é causa de
grande sofrimento [...].
A Carta da Terra/ Eco 92
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Imagens de impacto ambiental: queimada e desmatamento. Disponíveis em: http://www.planetaeducacao.com.br/novo/
artigo.asp?artigo=494; http://heliopaz.wordpress.com/2008/02/14/desmatamento-generalizado-na-amazonia-e-problemas-no-mst/.http://istoesabara.blogspot.com/2007/10/ongs-propem-zero-na-amaznia-em-7-anos.html.
Acesso em: 19 jun. 2008.
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2.1. Objetivo
Aprofundar o conhecimento sobre o meio ambiente e seus problemas atuais a partir do
diálogo entre saberes populares e escolares, referenciado no Quadro Temático.

2.2. Um olhar sobre os impactos socioambientais no Brasil

Figuras que buscam apresentar processos homogeneizadores dos espaços
naturais e seus impactos socioambientais. Disponíveis em: http: //www.
images. google. com.br. Acesso em 24
jun. 2008.

Os biocombustíveis não são sempre melhores que os combustíveis fósseis em termos ambientais. A tese defendida por uma dupla de pesquisadores do Instituto Smithsonian, na sua base no Panamá, inclui inclusive
os produtos feitos no Brasil, seja a partir de cana-de-açúcar ou de soja.

“O álcool de cana-de-açúcar produz até 60% menos gases de efeito estufa, mas causa impactos ambientais bem maiores do que a gasolina se
outros parâmetros forem considerados”, afirma à Folha o pesquisador
William Laurance, um dos autores do comentário sobre os biocombustíveis publicado na edição desta semana da revista científica “Science”.
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A revisão tem como base principal um estudo divulgado no ano passado
na Suíça, feito com apoio estatal. A pesquisa analisou 26 tipos de biocombustíveis feitos no mundo. De um lado, ela mostrou que 21 deles
reduzem em mais de 30%, na comparação com a gasolina, as emissões
de gases que contribuem para o efeito estufa. Porém 12 são mais nocivos
para o ambiente do que os combustíveis fósseis.
“Incluído o álcool de milho dos Estados Unidos e o de cana-de-açúcar
do Brasil. Além do biodiesel, tanto o brasileiro, de soja, quanto o da
Malásia, de palma”, diz Laurance, que já trabalhou no Brasil, em Manaus, no Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia).
Sobre a cana-de-açúcar e a soja, apesar de o discurso oficial do governo
brasileiro negar que estas monoculturas vão tirar o espaço de outras
lavouras ou ainda causar mais desmatamento no cerrado ou na floresta
amazônica, as críticas são várias, segundo Laurance.

Soja é pior
“A produção de cana-de-açúcar usa muita água e ainda provoca a poluição
dos rios próximos”, explica o pesquisador. “Os fertilizantes nitrogenados
usados em grandes quantidades nas plantações, após serem quebrados
em óxidos de nitrogênio, também vão afetar a camada de ozônio”.
Para Laurance também não é verdade que a cana não contribui em nada
para o aumento do efeito estufa. “Isso ocorre, normalmente, quando os
campos são queimados”.Mas, no caso da soja, que também é produzida
com a ajuda de fertilizantes com nitrogênio, a situação pode ser considerada ainda pior. “A soja, grão que esta semana atingiu um preço recorde
no mercado internacional, é atualmente pior do que a cana-de-açúcar”.
Para Laurance essa cultura é a principal protagonista do desmatamento
na Amazônia. “O que torna ela mais poluente que a própria gasolina em
termos de gases que contribuem para o efeito estufa”.

Preços altos
A análise da dupla do Smithsonian também menciona um outro fator nem
sempre considerado, segundo eles, quando se fala das vantagens dos
biocombustíveis mundiais.
“A produção de combustível, seja de soja ou de cana, também causa um
aumento no custo dos alimentos, tanto de forma direta quanto indireta.
O preço do açúcar também está muito alto porque muitos produtores
brasileiros estão produzindo apenas álcool”.
Tanto o estudo original, feito pelo governo da Suíça, quanto a revisão da
dupla dos Estados Unidos não condenam a produção dos biocombustíveis, mas defendem que as grandes estratégias de produção dos governos
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sejam feitas de forma mais seletiva. E que certificados internacionais para
os produtos feitos a partir de biomassa sejam costurados com urgência.
Um dos exemplos de política errada, segundo Laurance, vêm do próprio
Estados Unidos. “Os subsídios multibilionários para a produção de milho
parecem ser incentivos perversos, se eles forem analisados sob uma perspectiva racional de custo-benefício ambiental”.
Referência Bibliográfica:
GERAQUE, EDUARDO. Biocombustível pode ser sujo, diz estudo. Folha de
São Paulo, São Paulo, 7 jan. 2008. Disponível em: http: // www1 . folha
. uol . com . br/folha/ambiente/ult10007u360786.shtml. Acesso em: 02
out. 2008.

Questões Ambientais no Brasil
Ecologia no Brasil
Praticamente todas as grandes e médias cidades brasileiras têm suas águas contaminadas por esgotos, lixo urbano, metais pesados e outras substâncias tóxicas. Os deltas do
Amazonas e do Capibaribe, as baías de Todos os Santos, de Guanabara e de Paranaguá,
os rios da bacia Amazônica, os rios Paraíba do Sul, das Velhas, Tietê, Paranapanema,
do Peixe, Itajaí, Jacuí, Gravataí, Sinos e Guaíba são repositórios desses resíduos. Na
Amazônia, o maior dano é provocado pelo mercúrio, jogado nos rios à média de 2,5
kg para cada grama de ouro extraído dos garimpos. Os rios Tapajós, Xingu, Taquari,
Miranda e Madeira são os mais afetados.
Em São Paulo, em alguns trechos do rio Tietê dentro da capital existem apenas bactérias anaeróbicas. O excesso de cargas orgânicas em suas águas consome todo o oxigênio, mata os peixes e qualquer outra forma de vida aeróbica. O lixo e o desmatamento
nas margens provocam o assoreamento de seu leito. Em 1993, o governo do Estado
iniciou um programa de despoluição e desassoreamento do rio: barcaças retiram areia
e lixo do seu leito. A areia e a terra são levadas a uma distância de 5 km e o lixo para
aterros sanitários.
Disponível em: http: // www . geocities . com / RainForest / Wetlands / 4710/ questões . html. Acessado em 29 ago 2008.
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ESPÉCIES AMEAÇADAS
DE EXTINÇÃO E
SOBREEXPLOTADAS
FONTE: http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.html

O processo de extinção está relacionado ao desaparecimento de espécies
ou grupos de espécies em um determinado ambiente ou ecossistema.
Semelhante ao surgimento de novas espécies, a extinção é um evento
natural: espécies surgem por meio de eventos de especiação (longo isolamento geográfico, seguido de diferenciação genética) e desaparecem
devido a eventos de extinção (catástrofes naturais, surgimento de competidores mais eficientes).
Normalmente, porém, o surgimento e a extinção de espécies são eventos
extremamente lentos, demandando milhares ou mesmo milhões de anos
para ocorrer. Um exemplo disso foi a extinção dos dinossauros, ocorrida
naturalmente há milhões de anos, muito antes do surgimento da espécie
humana, ao que tudo indica devido à alterações climáticas decorrentes
da queda de um grande meteorito.
Ao longo do tempo, porém, o homem vem acelerando muito a taxa de
extinção de espécies, a ponto de ter-se tornado, atualmente, o principal
agente do processo de extinção. Em parte, essa situação deve-se ao mau
uso dos recursos naturais, o que tem provocado um novo ciclo de extinção de espécies, agora sem precedentes na história geológica da terra.
Atualmente, as principais causas de extinção são a degradação e a fragmentação de ambientes naturais, resultado da abertura de grandes áreas
para implantação de pastagens ou agricultura convencional, extrativismo
desordenado, expansão urbana, ampliação da malha viária, poluição,
incêndios florestais, formação de lagos para hidrelétricas e mineração de
superfície. Estes fatores reduzem o total de habitats disponíveis às espécies e aumentam o grau de isolamento entre suas populações, diminuindo o fluxo gênico entre estas, o que pode acarretar perdas de variabilidade genética e, eventualmente, a extinção de espécies.
Outra causa importante que leva espécies à extinção é a introdução de
espécies exóticas, ou seja, aquelas que são levadas para além dos limites
de sua área de ocorrência original. Estas espécies, por suas vantagens
competitivas e favorecidas pela ausência de predadores e pela degradação dos ambientes naturais, dominam os nichos ocupados pelas espécies nativas. Com o aumento do comércio internacional, muitas vezes
indivíduos são translocados para áreas onde não encontram predadores
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naturais, ou ainda são mais eficientes que as espécies
nativas no uso dos recursos. Dessa forma, multiplicam-se
rapidamente, ocasionando o empobrecimento dos ambientes, a simplificação dos ecossistemas e a extinção de
espécies nativas.
Espécies ameaçadas são aquelas cujas populações e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em risco de tornarem-se extintas. A conservação
dos ecossistemas naturais, sua flora, fauna e os microrganismos, garante a sustentabilidade dos recursos naturais
e permite a manutenção de vários serviços essenciais à
manutenção da biodiversidade, como, por exemplo: a polinização; reciclagem de nutrientes; fixação de nitrogênio
no solo; dispersão de propágulos e sementes; purificação
da água e o controle biológico de populações de plantas,
animais, insetos e microorganismos, entre outros. Esses
serviços garantem o bem estar das populações humanas
e raramente são valorados economicamente.
A conservação da biodiversidade brasileira para as gerações presentes e futuras e a administração do conflito
entre a conservação e o desenvolvimento não sustentável
são, na atualidade, os maiores desafios do Ministério do
Meio Ambiente.
O MMA tem, portanto, enormes responsabilidades em
relação às espécies ameaçadas de extinção. Em primeiro lugar, destaca-se a elaboração das listas das espécies
ameaçadas, com a finalidade de quantificar o problema e
permitir o direcionamento de ações para solucioná-lo; em
segundo, a proteção e a recuperação dessas espécies; e
em terceiro, e talvez o mais complexo, o desenho de um
modelo de desenvolvimento que assegure a utilização
sustentável dos componentes da biodiversidade.
Estes objetivos não podem, entretanto, ser alcançados
individualmente por um Ministério ou isoladamente
pelo governo mas, tão somente, por meio de uma efetiva aliança e de uma concertada ação nacional, que deve
envolver as esferas de governo federal, estadual e municipal, além dos setores acadêmico-científico, não-governamental e empresarial.
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Exemplos de Animais Incluídos na Lista Nacional
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção
Grupo
Mamíferos
Mammalia
Artiodactyla
Cervidae
•

Blastocerus dichotomus
(Illiger, 1815)
Nome popular: Cervo-do-pantanal
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO, MG, MS, MT, PR, RO, RS, SP, TO
• Mazama nana
(Hensel, 1872)
Nome popular: Veado-bororó-do-sul
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PR, RS, SC, SP
Chiroptera
Phyllostomidae
•

Lonchophylla bokermanni
(Sazima, Vizotto & Taddei, 1978)
Nome popular: Morcego
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, RJ
• Lonchophylla dekeyseri
(Taddei, Vizotto & Sazima, 1983)
Nome popular: Morcego
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: DF, GO, MG, PI
• Platyrrhinus recifinus
(Thomas, 1901)
Nome popular: Morcego
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: CE, ES, MG, PE, SP
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A Mata Atlântica

Só nos resta 8% do que antes havia
A Mata Atlântica é a segunda floresta tropical mais ameaçada de extinção no Planeta
e, ao mesmo tempo, uma das mais biodiversas. As florestas de Madagascar estão em
primeiro lugar em termos de devastação. Atualmente, restam no Brasil cerca de 8% dos
1.350 mil km² originais, algo em torno de 100.000 km², sendo que a maior parte desta
área encontra-se fragmentada e dispersa. O processo acelerado de devastação, inclusive
em áreas de preservação permanente, deu-se especialmente nos últimos 50 anos com o
crescimento urbano, a industrialização, a expansão das fronteiras agropastoris, a abertura de estradas, a extração mineral, a geração e transmissão de energia.
Originalmente a Mata Atlântica se estendia do Ceará ao Rio Grande do Sul e tem essa
denominação pelo fato de acompanhar praticamente todo o litoral brasileiro. Sua associação com o Oceano Atlântico nos leva a pensar que ela se restringe à costa; no entanto, ela se interioriza cerca de 100 km na região nordeste e mais de 500 km no sul do país,
alcançando a Argentina e o Paraguai. Hoje, remanescentes florestais ainda são encontrados em toda essa região, e alguns grandes blocos de floresta contínua sobrevivem na
região sul/sudeste do Brasil e no nordeste da Argentina.
Devido à diversidade de suas formações vegetais, até recentemente ela possuía diferentes denominações.
A Constituição Federal de 1988 conferiu à Mata Atlântica o status de patrimônio nacional, fato que proporcionou a ampliação da discussão sobre a sua conservação e uso.
Em 1990, aconteceu um seminário com pesquisadores e especialistas nos diferentes
ecossistemas do bioma. O evento teve como objetivo fazer o levantamento, a sistematização e a divulgação de informações que servissem de base para a conservação e o uso
sustentável da Mata Atlântica. Além de critérios fitofisionômicos, levou-se em consideração uma visão dos processos ecológicos entre os diversos ecossistemas, tais como
a relação entre a restinga e a mata, o trânsito de animais, o fluxo de genes de plantas
e animais e as áreas de tensão ecológica. Constatou-se que o bioma era muito maior
do que se pensava. Até a realização desse seminário, a Mata Atlântica era considerada
apenas como sinônimo de Floresta Ombrófila Densa. Como resultado do encontro, foi
definido o conceito de Domínio da Mata Atlântica para referir-se ao bioma.
Em 1992, o Conama reconheceu legalmente como Domínio da Mata Atlântica as áreas
que originalmente formavam uma cobertura florestal contínua. O conceito Domínio da
Mata Atlântica proporcionou, assim, uma visão mais fiel da complexidade de fauna e
flora deste bioma. Também passou a ser um instrumento para a definição de políticas e
ações concernentes à proteção, à sua recuperação e ao uso sustentável de todo o bioma.
Em 1993, o Governo Federal publicou o Decreto 750, que dispõe sobre a proteção da
Mata Atlântica, e de outros instrumentos legais que considerem a situação do bioma. Distribuindo-se ao longo de aproximadamente 30 graus de latitude, em uma zona
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privilegiada do planeta do ponto de vista biológico, a porção entre os trópicos, a Mata
Atlântica se desenvolve sob a conjunção de dois fatores do clima – temperatura média
em torno de 25ºC e umidade do ar elevada –, que são os responsáveis em grande parte
por sua riqueza de fauna e flora. Como já mencionado, a ampla variedade de espécies
encontradas na Mata Atlântica garante-lhe uma posição de destaque em biodiversidade
no mundo.
Além da grande extensão latitudinal, outros fatores geográficos, como a variação de
altitudes, as diferenças de solo e formas de relevo, entre outros, proporcionam cenários
extremamente variados. Assim, o Domínio da Mata Atlântica é constituído por diversas
formações, tais como: Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Ombrófila Aberta,
Floresta Estacional Semidecidual, Estacional Decidual, Campos de Altitude, além de
ecossistemas associados, como manguezais, restingas, brejos interioranos e ilhas oceânicas.
Na época do descobrimento do Brasil, a Mata Atlântica era uma área contínua, estendendo-se do norte ao sul do país.
Atualmente, além de restar aproximadamente 8%, ela se encontra altamente fragmentada, daí a denominação de remanescentes florestais.
Os 8% remanescentes localizam-se normalmente em áreas de difícil acesso, em geral
serras e escarpas de serra e regiões pouco desenvolvidas economicamente. Em muitas
regiões só sobraram remanescentes florestais onde o homem realmente não conseguiu
chegar, ou onde a derrubada da floresta e o uso do solo eram inviáveis técnica ou economicamente. Mesmo nessa situação e com as fitofisionomias muitas vezes mal conservadas, e em alguns casos quase extintas, a Mata Atlântica ainda é um conjunto florestal
complexo.
No século XXI outra grande ameaça à Biodiversidade alia-se às tradicionais: as mudanças climáticas globais.
As populações tradicionais fazem parte da sócio-biodiversidade da Mata Atlântica. São
grupos culturalmente diferenciados, que vivem há muitos anos nesses locais, transmitindo seus conhecimentos de geração a geração. São índios, caiçaras e quilombolas que
vivem e mantêm seus padrões culturais em diversos e pequenos nichos espalhados ao
longo do Domínio da Mata Atlântica. A relação entre esses povos e a natureza é muito
forte. Em muitas situações, ainda hoje, há comunidades que sobrevivem de uma forma
sustentável em meio à floresta.

Índios

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, havia uma grande população de
índios, pertencentes a diferentes nações: Tupinambás, Guaranis, Tamoios, entre outras.
Com a colonização, foram escravizados, aculturados ou mortos. Muitas etnias foram
extintas e as que sobrevivem sofrem as pressões da civilização. Os Pataxós, na Bahia,
são um exemplo da luta pelo direito de existir, pelo uso e posse das terras que já foram
suas. No sul do Brasil e na região da Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai), os
remanescentes dos Guaranis também tentam sobreviver. Vivem em estado de extrema
pobreza, agravado pelo fato de serem nômades.
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Negros

A floresta também abriga vários quilombos – comunidades negras formadas a partir da
fuga de escravos – que se estabeleciam em regiões isoladas da floresta, nas quais não
pudessem ser capturados. Eles formaram unidades de subsistência autônomas, com
seus habitantes sobrevivendo da pequena agricultura. Nos últimos 20 anos, os quilombolas têm saído de seu isolamento para lutar por seus direitos.

Caiçaras

As comunidades caiçaras são formadas por pescadores, resultantes da miscigenação
entre brancos, índios e negros. Elas vivem da pesca e utilizam recursos da floresta e da
pequena agricultura. Os caiçaras moravam em locais distantes e pouco habitados do
litoral e possuíam um estilo de vida dependente da sua relação com a natureza. Hoje,
essas comunidades estão desaparecendo devido à grande procura da orla pelos turistas, o que tem provocado uma intensa urbanização. A ocupação, aliada a outros fatores
como a pesca predatória e a poluição das águas, tem causado forte impacto na cultura e
também na migração dessas comunidades.
Para minimizar essa perda de diversidade, têm sido criadas Unidades de Conservação,
que são mais de 700 no Domínio da Mata Atlântica. No entanto, se não houver a implantação efetiva dessas áreas de conservação, melhorias no sistema de fiscalização e desenvolvimento de práticas sustentáveis, as atividades humanas vão continuar alterando o
ambiente e, conseqüentemente, muitas espécies irão desaparecer, colocando cada vez
mais em risco toda a cadeia de sustentação da vida.
A defesa da Mata Atlântica e de sua biodiversidade depende em muito dos avanços no
trinômio legislação/fiscalização/conscientização, uma vez que são enormes as pressões
que o bioma sofre. As leis em vigor não têm sido suficientes para evitar a degradação da
Mata Atlântica e dos demais ecossistemas brasileiros. Por estar presente em 17 estados,
é recomendável um corpo de leis aplicável em todos, não permitindo legislações heterogêneas ao longo do bioma, embora respeitando as peculiaridades ambientais de cada
região, pois o país é extremamente diverso em sua extensão continental. Espera-se que,
com a aprovação pelo Congresso Nacional da lei da Mata Atlântica (PL 285/99, possa
haver um instrumento objetivo e claro para a proteção mais efetiva da Mata Atlântica.
De outra parte, é preciso reforçar a capacidade técnica e operacional dos órgãos governamentais encarregados da fiscalização. Apesar dos esforços pela implantação da legislação, o aspecto mais importante é o da conscientização para o valor da floresta e sua
biodiversidade.
Essa consciência, na prática, deve se refletir em políticas públicas adequadas por parte do governo, no setor privado com iniciativas de uso da diversidade da floresta que
se pautem pelo uso sustentável e, sobretudo, em um povo que adquira clara noção da
imensa riqueza e importância que representa para o país a Mata Atlântica e todos os outros ecossistemas que fazem do Brasil, um dos países mais privilegiados, senão o primeiro, do mundo em biodiversidade.
Fonte: http://www.rma.org.br/v3/action/node/showNode.php?id=36

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 58

18/03/2010 13:15:14

59

35% do rebanho bovino
nacional estava na Amazônia
em 2007, diz IBGE - 27/11/2008
Fonte: Amazonia.org.br
Link: http://www.amazonia.org.br

Cerca de 35% do rebanho bovino de todo o país estava concentrado na Amazônia no ano passado, de
acordo com a Pesquisa Municipal de Pecuária divulgada ontem (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). São 69.575 milhões de cabeças, o equivalente a 34,8% de todo o rebanho brasileiro.
A pesquisa detectou queda do total de cabeças de gado em 2007 de 3% no Brasil e 5% na Amazônia.
Apesar da diminuição, o IBGE lembra que, na comparação dos últimos dez anos (2007-1997), registrouse um crescimento de 78% na quantidade de cabeças de gado na região, com destaque para o sul do
Pará, o norte de Mato Grosso e Rondônia.
Segundo o instituto, a queda de 5% do rebanho na Amazônia não ocorreu devido à preocupação ambiental, mas à “descapitalização dos produtores em 2006, o que levou a desinvestimentos no ano seguinte”.
De acordo com o IBGE, o rebanho bovino brasileiro tem se deslocado em direção ao norte do país, “em
parte devido à disputa por área com as lavouras de cana, soja e milho no Centro-Sul. Entretanto, houve
uma redução do ritmo de crescimento do rebanho bovino na região, de 46% de 1997 a 2002 para 22%
no período de 2002 a 2007”.
A pesquisa detectou o maior efetivo bovino no Mato Grosso, que possui 12,9% de todo o rebanho nacional. Entre as dez cidades que possuem a maior quantidade de cabeças de gado do país, quatro delas
se localizam na Amazônia Legal e três estão na listas dos 36 municípios que mais desmatam a Amazônia:
São Félix do Xingu (PA), Juara (MT) e Alta Floresta (MT).
São Félix do Xingu, que tem o segundo maior rebanho do Brasil, é também a cidade que mais devastou a
Amazônia este ano, e aparece como “município crítico” em relação ao desmatamento no boletim Transparência Florestal, produzido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
O Instituto detectou
ligeira queda do rebanho em 2007, mas
nos últimos dez anos
houve crescimento
de 78% no número
de animais na região.
Mato Grosso tem o
maior rebanho do
país.
Bruno Calixto
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Os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) indicam:
•

Número de assassinatos - 39 em 2006, 28, em 2007. Uma diminuição de 28%. No entanto, a violência
se espraia no país. Os 39 assassinatos, em 2006, aconteceram em oito estados. Os 28, de 2007, em
14. O mesmo acontece em relação ao trabalho escravo, 18 estados em 2007, 16 em 2006.

•

A região Sudeste – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo – foi a única em que o
número de conflitos e o de despejos judiciais cresceram. Nela cresceu o número de ocupações e de
acampamentos, e o número de prisões foi maior, ao contrário do que aconteceu em quase todas as
outras regiões. Esta região apresentou o maior percentual de crescimento de trabalho escravo 153%
e o número de famílias expulsas da terra saltou de 95 para 435, 358% e os conflitos por água passaram de 6, para 23, 283%

•

O Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) apresentou aumento nos números de violências:
dois assassinatos em 2007, nenhum, em 2006; pessoas ameaçadas de morte uma, em 2006, 20 em
2007. Nela se deu o maior crescimento de famílias expulsas da terra, de 30 em 2006, para 720, em
2007; 24 vezes mais. Também mais que dobrou o número de pessoas submetidas a condições de
escravidão: de 108 pessoas para 229, em 2007.

•

54% dos conflitos aconteceram na Amazônia, 26% no Centro-Sul e 20% no Nordeste. 44% das famílias envolvidas nos conflitos são de sem-terra, 41% de populações tradicionais; 8% de assentadas. Na
Amazônia, das famílias envolvidas em conflitos, 58% são de populações tradicionais; 28% de semterra; 10% de assentadas. Já na região geoeconômica Centro-Sul: 70% das famílias envolvidas nos
conflitos são de sem-terra; 22% de populações tradicionais e 6% de assentados. No Nordeste acontece mais ou menos o mesmo quadro: 60% são de famílias sem-terra, 27% de populações tradicionais.
Fonte: www.cptnac.com.br

No território de sua comunidade quais são as principais questões e
impactos ambientais que você observa?
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2.3. Construindo um olhar sobre nossa
realidade
A partir da construção e representação do território em
que vive sua comunidade e buscando a compreensão dos
processos de ocupação e exploração dos recursos naturais
na região, sugerimos como desafio para você e sua turma a
reflexão sobre a seguinte questão:

Que impactos socioambientais são observados no
território das comunidades e em que medida comprometem o equilíbrio ecológico dos ecossistemas
e a qualidade de vida dos seres humanos?
A reflexão pode ser realizada a partir da identificação dos
impactos socioambientais no território representado. No
sentido de identificar projetos de desenvolvimentos contraditórios e suas conseqüências sobre a realidade local façam
o levantamento e registro das práticas produtivas; de seus
impactos sobre o meio ambiente; elaborem quadros apontando as especificidades e diferenças entre os modelos
produtivos da agricultura familiar e do agronegócio na apropriação dos recursos naturais, no contexto local.
Essa atividade pode ser feita também com base nas outras
realizadas nos Eixos Temáticos anteriores, em que você e
seus/as companheiros/as de turma podem buscar informações sobre as características do ecossistema de sua comunidade e como ele foi sendo modificado ao longo dos anos.
Precisamente, este trabalho deve ser feito a partir da sistematização dos dados já construídos anteriormente, ou seja,
dos trabalhos escritos, gráficos, desenhos, etc, produzidos
ao longo das atividades sobre ecossistema, buscando reorganizar informações, redirecionando idéias para que sejam
escritos novos textos descritivos e analíticos, assim como
registradas novas impressões do ponto de vista de um novo
olhar sobre a realidade.
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Imagens que denotam impactos socioambientais a partir da monocultura agrícola.
Disponível em: http: // pt .wordpress.com/tag/agronegocio http:// en. wikipedia. org/ wiki/
Disponível em: Sheep_and_cow_in_South_Africa.jpg. Acesso em: 18 jun. 2008.
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Imagens que denotam a diversidade do modo de vida e da produção de agricultores
familiares. Fonte: Galeria de fotos da agricultura familiar.
Disponível em: http://gipaf.cnptia.embrapa.br/fotos. Acesso em: 18 jun. 2008.
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Além das sugestões aqui apresentadas, você e seus companheiros/as de turma, juntamente
com os/as educadores/as, podem elaborar outras questões que ajudem a refletir sobre a realidade ambiental da comunidade, criando novos métodos de pesquisa. Reúna-se e planeje
coletivamente como realizar as atividades, registrando-as.
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2.4. Balaio de Textos

Texto 4
A Ameaça dos
Transgênicos

Entrevista concedida a Gabriel
A Revista Agriculturas apresenta grande diversidade de experiências de
resgate, conservação e uso das sementes crioulas, demonstrando sua
importância para a construção de um modelo de agricultura baseado
nos princípios da sustentabilidade sócio-ambiental. No entanto, apesar
da crescente valorização e reconhecimento de iniciativas como as aqui
apresentadas, todo esse esforço das organizações da sociedade civil está
fortemente ameaçado pela liberação dos transgênicos.
Muitas organizações vêm há quase dez anos promovendo o debate sobre
essa questão e alertando a população em geral sobre os riscos dos transgênicos. Nesse período, diferentes estratégias e ações foram traçadas
para influenciar as decisões dos governos, que, em função das promessas
das empresas de biotecnologia, passaram a apostar na transgenia como
uma tecnologia com potencial de impulsionar a agricultura.
Os impactos negativos, desde cedo anunciados como riscos pelas organizações que acompanham o tema, vêm agora se confirmando na realidade, e os primeiros a sentir na pele os prejuízos têm sido os agricultores
familiares e assentados da reforma agrária. A liberação de novas variedades transgênicas, como no caso do milho, só tende a acelerar e multiplicar esses impactos, colocando novas e graves ameaças para o futuro da
agrobiodiversidade e de nossa alimentação.
Para aprofundar e atualizar a discussão sobre o tema, a Revista Agriculturas entrevistou seis pessoas de diferentes organizações da sociedade e do
Estado que têm defendido o princípio da precaução frente aos riscos dos
transgênicos, bem como têm atuado na promoção da Agroecologia como
meio para a conservação da agrobiodiversidade e para a construção de
um modelo de desenvolvimento rural sustentável.
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Maria Rita Reis é advogada e assessora

jurídica da Terra de Direitos, organização civil
sediada no Paraná que atua na defesa da efetivação dos Direitos Humanos.

Isidoro Revers, mais conhecido como
Galego, é membro da Comissão Pastoral da
Terra (CPT). É mestre em História das Sociedades Agrárias pela Universidade Federal de
Goiás.

Adão Pretto é agricultor familiar, um dos

fundadores do Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul
e deputado federal pelo PT/RS.

Rubens Onofre Nodari, agrônomo e

geneticista, professor titular da Universidade
Federal de Santa Catarina e representante
titular do Ministério do Meio Ambiente na
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio), órgão responsável pelas decisões
sobre transgênicos no Brasil.

ENTREVISTADOS
Ademir Ferronato é agricultor familiar
em Medianeira, região oeste do Paraná.
Na última safra, teve a sua lavoura de soja
orgânica contaminada pela soja transgênica planta da por vizinhos.

Magda Zanoni é professora doutora

da Universidade de Paris VII. Atualmente
está cedida ao Núcleo de Estudos Agrários
e Desenvolvimento do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (Nead/MDA). É
também representante titular do MDA na
CTNBio.
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Professor Nodari, qual a ameaça que os transgênicos representam para as sementes crioulas?
Uma variedade crioula tem grande variabilidade genética
e capacidade de adaptação, que é resultado do processo
evolutivo e de seleção feita pelos agricultores ao longo de
milhares de anos. Por isso é que se torna impossível recuperar uma determinada variedade local simplesmente recorrendo aos bancos de germoplasma, onde essa evolução ficou
congelada.

Atividade de formação realizada no acampamento de Via Campesina em Brasília durante a reunião da CTNBio.

Agricultores se manifestam diante de membros da CTNBio

Com a liberação dos transgênicos para plantio em larga escala, como o milho, que é uma planta de fecundação cruzada,
a contaminação de uma variedade crioula por ransgenes irá
fatalmente ocorrer. Nesse cenário, a erosão genética é proporcional à quantidade de variedades contaminadas. Ainda
que um agricultor obtenha sementes de outras variedades
crioulas, a contaminação poderá ocorrer novamente. Assim,
a cada ano, ocorrendo o processo de contaminação, a perda
da variedade será inevitável. Na verdade, não só a crioula,
mas qualquer semente não-transgênica de uma mesma espécie pode ser contaminada.
A perda de diversidade via erosão genética também pode
ocorrer de outras formas. Em uma variedade crioula já contaminada e plantada novamente pode ocorrer nova contaminação, por meio do cruzamento com a mesma ou outra
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variedade transgênica plantada próxima. Ou seja, na presença de fonte de pólen de milho transgênico, como no caso de
lavouras na vizinhança, por meio de cruzamentos continuados, a composição genética de uma variedade crioula vai se
convertendo na transgênica.
Uma terceira forma de erosão genética é a ocorrência de
efeitos adversos imprevisíveis ou a diminuição da capacidade
de adaptação dessas variedades já contaminadas, resultante
do cruzamento entre a variedade transgênica e a variedade
crioula. Nesse caso, haverá um número menor de descendentes e ocorrerá perda de genes, muitas vezes específicos
daquela variedade crioula.
Diante da contaminação, ou o agricultor destrói suas sementes para evitar que a contaminação se multiplique ou convive
com elas.
No caso de uma espécie alimentícia, o consumo desses
transgenes poderá afetar a saúde humana e o cultivo poderá
afetar o meio ambiente. Além disso, o plantio das sementes
contaminadas está sujeito às leis de Proteção de Cultivares
e de Patentes. Se for detectada a presença de transgenes
patenteados e de variedades protegidas, haverá cobrança de
royalties , além de acusação de violação de normas e apropriação de recursos genéticos. Assim, podemos dizer que a
tecnologia transgênica impede ou dificulta enormemente o
uso de variedades crioulas sem a possibilidade de contaminação.
A saída então seria a compra de sementes todo ano. Mas,
se isso ocorrer, o impacto para a agricultura familiar será
duplo. De um lado, o agricultor perde a autonomia, tornado- se dependente de sementes, castigo que não pediu. De
outro, interrompe-se uma história milenar de inovações,
práticas e evolução do conhecimento tradicional sobre as
variedades crioulas. Sem variabilidade genética, o agricultor
não tem o que guardar ou selecionar. É como um atentado
ao patrimônio genético e cultural mantido e melhorado por
centenas de gerações de agricultores, ao longo da civilização
humana.
Essa perversidade não está sendo adequadamente dimensionada pela maioria dos órgãos governamentais envolvidos
com o tema. A aprovação dos transgênicos é, por esses motivos, uma ameaça crucial à segurança alimentar e nutricional.

Maria Rita, como a sociedade está se mobilizando
para enfrentar o tema dos transgênicos?

A mobilização está ocorrendo em várias frentes. A principal é
a resistência dos agricultores que estão usando e conservan-
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do as suas sementes crioulas. Em vários momentos, nesses
dois últimos anos, nos encontros dos camponeses – como a
Festa Nacional do Milho Crioulo, em Anchieta, Santa Catarina; a Jornada de Agroecologia do Paraná; e o II Encontro
Nacional de Agroecologia, em Recife – foi se reafirmando o
princípio de conservar a biodiversidade e fazer oposição aos
transgênicos, uma grande ameaça para agricultura. O principal elemento de resistência e mobilização é, portanto, manter o tema na agenda da sociedade.

Galego, como a Via Campesina está construindo a resistência local aos transgênicos?

Os movimentos sociais da Via Campesina , em conjunto com
outras organizações, sempre estiveram engajados na luta
para evitar que o governo liberasse o plantio comercial dos
transgênicos. A Via tentou embates diretos, como no II Fórum Social Mundial, quando plantios de transgênicos foram
arrancados no Rio Grande do Sul. Essa ação ajudou a chamar
a atenção da sociedade para o tema. Hoje, há um esforço de
resistência para evitar que os agricultores adotem o plantio
dos transgênicos. Trabalhamos para trazer como alternativa
de produção a preservação das sementes crioulas e a prática
da Agroecologia, inclusive para evitar a dependência em relação às multinacionais que querem controlar as sementes.
Outra ação importante da Via tem sido conscientizar a população sobre os problemas que podem atingir a agricultura, os
consumidores e a saúde. Os transgênicos geram dependência. Ao aceitar a transgenia, o agronegócio estará conduzindo
a agricultura para a total dependência das indústrias. E o objetivo das empresas não é dar qualidade aos alimentos, mas
obter lucro. Os transgênicos colocam em risco a diversidade
genética, indispensável à vida humana.

Maria Rita quais outras iniciativas estão sendo tomadas?
Estamos acompanhando as ações da CTNBio. O acampamento da Via Campesina em frente à comissão em dezembro de
2006 foi a principal motivação para o milho transgênico não
ser liberado naquela ocasião. Estamos também cobrando
transparência e respeito às diretrizes oficiais, inclusive estabelecidas em lei, que a CTNBio não vem cumprindo, como,
por exemplo, o direito de representantes da sociedade civil
assistirem às reuniões da comissão. Só recentemente fizemos
valer esse direito e, agora, as reuniões da CTNBio são abertas
a todo o público interessado.
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Outra estratégia está voltada para o plano jurídico. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Associação Nacional de Pequenos Agricultores (Anpa), ligada à Via
Campesina, a Terra de Direitos, onde atuo, e a Assessoria e
Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) apresentaram à Justiça Federal uma ação civil pública pedindo a
anulação da liberação comercial do milho transgênico. A ação
se fundamenta em várias questões. Entre elas, o fato de a
liberação do milho transgênico Liberty Link, da Bayer ter sido
feita sem relatório de impacto ambiental para os diferentes
ambientes de produção. A CTNBio não determinou normas
para que a contaminação fosse evitada e nem normas de
monitoramento pós-liberação comercial. Conseguimos que a
liberação fosse suspensa até que todas essas normas sejam
cumpridas.

Professora Magda, como funciona a CTNBio?

A CTNBio está ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Foi criada com a Lei de Biossegurança (11.105/2005) com
o objetivo de centralizar as decisões sobre transgênicos. A
comissão tem a função de analisar as demandas, a maioria
de multinacionais, para a liberação de transgênicos para pesquisa e uso comercial. São no total 27 membros titulares e 27
suplentes. Todos têm o grau de doutor,
sendo que 12 representam o meio acadêmico; nove, os ministérios; e seis, as
organizações da sociedade civil em áreas
como meio ambiente, agricultura familiar
e defesa do consumidor. A comissão se
reúne uma vez por mês em Brasília.
Além da CTNBio, a lei criou o Conselho
Nacional de Biossegurança (CNBS), que
é formado por 11 ministros. O conselho pode decidir sobre os transgênicos
sempre que considerar necessária a
realização de avaliações de impacto socioeconômico ou quando houver divergência técnica entre a CTNBio e os órgãos governamentais
de registro e fiscalização, como o Instituto Brasileiro Meio
Ambiente (Ibama), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ligada ao
Ministério da Saúde.
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E por que a CTNBio é tão controversa?
Na prática ela não tem funcionado como uma comissão de biossegurança
ou seja, que avalia os riscos dos organismos transgênicos antes de liberálos. Tanto é que recentemente liberou duas variedades de milho sem
mesmo ter protocolos internos para análise de riscos. Tem sido mais uma
comissão de tecnólogos que trabalham de forma reducionista. A maior
parte de seus membros não tem o cuidado de utilizar um enfoque global
de análise. Olham apenas para genes e proteínas isoladamente e não para
a interação das plantas transgênicas com o ecossistema como um todo.
A CTNBio tem um pecado original. Os tecnólogos são maioria, e muitos
deles desenvolvem transgênicos. Por essa razão, a comissão não tem um
enfoque sistêmico e uma visão crítica. Vou dar um exemplo: houve uma
ocasião em que se contestou a persistência do [herbicida] Roundup no
meio ambiente, mas muitos componentes da comissão disseram que essa
questão não cabe à CTNBio, mas sim à Anvisa. Esse tipo de avaliação reducionista é incapaz de abordar a relação direta entre o uso do da soja transgênica em questão e o problema do herbicida. Ocorre que essa variedade
transgênica foi desenvolvida exatamente para resistir ao herbicida e suas
sementes são compradas em sistema de venda casada com o Roundup.
Portanto, o uso dessas sementes implica no aumento do uso do herbicida.
Nós buscamos fazer uma leitura crítica dos pedidos de liberação, apontando as questões que devem constar da análise de impacto, uma vez que é
nosso papel fazer cumprir o princípio da precaução.
Há também um problema de falta de democracia nessa comissão. Anteriormente, a aprovação de qualquer liberação comercial de variedades
transgênicas só era realizada com votos da maioria absoluta dos membros,
ou seja, 18 votos em 27. Recentemente, sob forte pressão das empresas,
o Congresso Nacional alterou essa regra, de modo a facilitar as liberações.
Agora, com apenas 14 votos pode-se aprovar a liberação comercial de um
transgênico.
A decisão da comissão contra a realização de audiência pública para o
debate sobre a liberação do milho transgênico é outro exemplo da falta de
democracia e transparência na CTNBio. A audiência só ocorreu porque as
ONGs reclamaram na Justiça e garantiram esse direito. Em outra oportunidade, alguns membros da comissão se opuseram à presença de representante do Ministério Público Federal nas reuniões. Outros ainda se negaram
a assinar um termo de declaração de conflitos de interesses, onde constaria
se tinham ou não ligações com empresas do setor da biotecnologia.
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Seu Ademir como sua lavoura de soja orgânica foi contaminada na última safra?
Plantei soja em duas etapas para dividir o trabalho. A colheita
da segunda etapa foi na mesma época do que a colheita dos
campos de soja transgênica dos meus vizinhos. A colheitadeira veio para a minha área após colher nas dos vizinhos. Embora tenha sido feita a limpeza da máquina, como é exigido,
isso não foi suficiente para impedir a contaminação. A soja
plantada na primeira etapa foi colhida com a mesma máquina quinze dias antes e não deu nada de contaminação.
Anteriormente, a aprovação de qualquer liberação comercial de variedades transgênicas só era realizada com votos
da maioria absoluta dos membros, ou seja, 18 votos em 27.
Recentemente, sob forte pressão das empresas, o Congresso Nacional alterou essa regra, de modo a facilitar as liberações. Agora, com apenas 14 votos pode-se aprovar a liberação comercial de um transgênico.

E como o senhor descobriu que sua soja orgânica
estava contaminada?
Após a colheita, levei a soja para a Empresa
Gebana, que exporta soja orgânica. A empresa fez o teste que acusou a contaminação.
Embora sendo pequena, menos de 1%, o
produto foi classificado como convencional,
pois a certificação orgânica não permite nada
de contaminação.
Manifestação pública durante a Festa da Semente
da Paixão na Paraíba.

Qual foi o prejuízo que o senhor teve com essa contaminação?
Em vez de receber R$ 40,00 por cada uma das 150 sacas de
soja orgânica, recebi apenas R$ 28,00. Mas pior do que o
prejuízo financeiro foi o tempo e o trabalho que investi para
converter minha área para o sistema orgânico, que é uma
forma de produção que eu acredito. Agora é que eu ia começar a ter mais retorno. No meu sistema a produção orgânica
exige muita mão-de-obra. No transgênico só se utilizam agrotóxicos e mecanização. Esse é o maior problema hoje e por
isso as pessoas não querem fazer o orgânico.
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Professor Nodari as empresas de biotecnologia e muitos governos dizem que a criação
de regras de coexistência pode ser uma solução para o problema da contaminação. O
que se entende por coexistência?
Há diferentes interpretações. Na União Européia, fala-se de
coexistência entre sistemas de produção. Mas devemos lembrar que o tipo de semente é apenas um dos componentes
do sistema e, na verdade, a coexistência deve levar em conta
também os diferentes tipos de variedades.
Outro ponto importante é a necessidade de definir se a coexistência é com ou sem contaminação. No caso de se aceitar
contaminação genética por transgenes, deve ser fixado um
valor máximo permitido. Na Europa a norma de coexistência
está sendo construída com base nos sistemas de produção e
com contaminação de até 0,9%. Essa porcentagem deve valer
inclusive para os alimentos orgânicos. Alternativamente, o
objetivo das normas de coexistência poderia prever zero de
contaminação.
O sucesso na implementação de um plano de coexistência
depende de vários princípios e estratégias. Aí entra a importância da transparência das decisões com base científica e
da participação pública nas decisões. É também importante
a adoção de estratégias caso a caso, específicas para cada
espécie, respeitando a liberdade de escolha dos agricultores,
com garantia da cooperação e acordos voluntários entre agricultores, além da exigência de que o produtor declare a seus
vizinhos a intenção de plantar a semente transgênica.
Assim, um regime de coexistência para ser eficaz deve conter:
objetivos (exemplo: não aceitar contaminação por transgenes); princípios; responsabilidades de cada parte; medidas de
controle das diferentes formas de dispersão dos transgene;
medidas e estratégias para alcançar os objetivos; especificação dos tipos de danos a serem compensados no caso de
contaminação por transgenes; plano de monitoramento para
avaliar a eficácia das medidas; além de um marco legal sobre
coexistência de diferentes tipos variedades em diferentes
sistemas de cultivo.
Contudo, essa definição deve ser mais ampla, envolvendo a
coexistência entre variedades, sistemas de produção e os produtos obtidos, não só entre os sistemas de produção pois uma
mesma variedade pode ser cultivada no modelo convencional
ou no orgânico. Por exemplo, nossa lei de agricultura orgânica fala em “zero” de contaminação por transgênicos. Diante
desse contexto e das normas brasileiras a coexistência entendida como o convívio entre variedades sem contaminação por
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transgenes, pode ser definida como: Um conjunto de medidas que garantam aos agricultores, de um lado, a escolha e o
direito de produzir diferentes variedades sem a contaminação por transgenes, bem como utilizar sistemas agrícolas sem
violar suas normas de produção. E de outro, a rastreabilidade
e a segregação em toda a cadeia produtiva, respeitando os
direitos constitucionalmente garantidos e as normas legais
em matéria de produção e de rotulagem.

E o que se pode esperar de uma regra de coexistência?
Existem dois grandes desafios: um deles é a própria definição
do plano de coexistência e a garantia de que ele será cumprido pelos agricultores. Dependendo do objetivo e dos demais
componentes do plano de coexistência, podemos esperar
maior ou menor taxa de contaminação. Outro desafio é que,
para a maioria dos cientistas, a coexistência sem contaminação por transgenes é impossível, pois a troca de genes pode
se dar com a polinização cruzada ou pela movimentação e
mistura de sementes, pelo fato de não haver barreiras eficientes.

Militantes da Via Campesina ocupam campo experimental da Syngenta
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Adão Pretto, para os camponeses, quais são os desafios no Congresso Nacional em
relação à luta contra os transgênicos e à soberania sobre as sementes?
A questão dos transgênicos no Congresso Nacional representa uma luta desigual. A maioria dos deputados e senadores defende a transgenia, por vários motivos. Um deles é
que grande parte desses parlamentares que defendem os
transgênicos foi eleita com o patrocínio das multinacionais,
principalmente da Monsanto. Agora, eles têm o dever não
de defender o seu eleitor, mas sim de atender a quem deu o
dinheiro para fazer a campanha. Portanto, com essas pessoas
comprometidas com essas multinacionais aqui no Congresso, a gente está em desvantagem. Não é à toa que já foram
liberados a soja transgênica, o algodão transgênico e agora
o milho transgênico. Lamentavelmente, assim vai sucessivamente.
O projeto das multinacionais é ter o controle total das sementes para que todas sejam transgênicas. Trigo, batata, feijão, enfim, tudo que é produto. A gravidade do assunto é que
nós, brasileiros, perdemos a soberania alimentar. Em audiências públicas aqui na Câmara dos Deputados, os defensores
da transgenia já deixaram claro que vão punir os agricultores
que guardam sementes. O projeto deles é que os agricultores tenham que comprar as sementes das multinacionais.
Além de pagar um preço altíssimo, os agricultores terão
que continuar plantando o que as multinacionais determinarem. E, no momento que tiverem o controle de todas as
sementes, as multinacionais vão começar a esterilizar as
sementes. O agricultor plantará um ano e no ano seguinte
aquela semente não nascerá mais, o que vai obrigar o agricultor a comprar novamente. Vai chegar o dia em que eles
determinarão o que nós iremos plantar e, conseqüentemente, o que vamos comer. Isso significa a perda da soberania alimentar. A gente tem que alertar o povo brasileiro da
importância de nós decretarmos guerra contra a semente
transgênica e defender a semente crioula. Já temos centenas de sementes recuperadas, como milho, feijão, vários
produtos, e temos um grande perigo dessas sementes
serem contaminadas. É uma verdadeira guerra.
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Seu Ademir, o que o senhor fará agora sabendo que seus vizinhos continuarão produzindo soja transgênica?
Bom, eu vou voltar a produzir grãos convencionais e ter
muito cuidado para não ter mais contaminação. No convencional fica mais fácil porque o nível de contaminação aceito é
de até 1%. Mas a minha produção para consumo na família,
como hortaliças, frutas, cereais, feijão e amendoim, continuará sendo orgânica.

Maria Rita, a suspensão da liberação do milho transgênico foi uma vitória importante,
mas quais são os desafios daqui para frente?
O maior desafio é o problema da contaminação porque ela
é um dado biológico. Assim, uma vez liberado o milho transgênico, ela vai ocorrer. Como vamos trabalhar para lidar com
isso? Acho que é fundamental a afirmação do modelo da
Agroecologia em contraposição a esse modelo dos transgênicos. Fui ao México recentemente, que é o centro de origem
do milho, e lá eles têm um problema sério de contaminação.
Isso ocorreu por conta da importação do milho transgênico
dos Estados Unidos. O milho entrou como grão e além ser
utilizado no consumo, ele também foi plantado. Eles criaram uma Frente Nacional em Defesa do Milho. Eles dizem
que a melhor forma de proteger nossas sementes crioulas
é plantá-las. A estratégia tem sido de disseminar o uso, a
multiplicação e a conservação das variedades de milho tradicional indígena, crioula. É importante perceber que não há
como separar a luta contra os transgênicos da afirmação da
Agroecologia como estratégia para a soberania alimentar e o
desenvolvimento sustentável.
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Sérgio Francisco Barchet,
Luís Bohn,
Telma Naiara Pereira Valim Ribeiro e
Giovane Ronaldo Rigon Vielmo

Texto 5
Câmbio de sementes e
seus guardiões: experiências de conservação da
agrobiodiversidade em
dois municípios do Rio
Grande do Sul

A Emater/RS tem incentivado, orientado e/ou acompanhado
diversas experiências de resgate e disseminação de sementes
crioulas baseadas na ação dos guardiões de sementes. Este
artigo apresenta aquelas que vêm sendo desenvolvidas nos
municípios de Ibarama e Mampituba. Ambas as iniciativas
inovam metodologicamente e alcançam resultados expressivos. Revelam, entre outros aspectos, a necessidade de
ajustes locais aos métodos de promoção de trabalhos dessa
natureza, sobretudo ao considerar as diversidades socioambientais dos contextos em que são desenvolvidos.
As duas experiências foram apresentadas e premiadas no
Concurso Nacional de Sistematização de Experiências sobre
Agroecologia e Agriculturas Alternativas, promovido pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2004.

Contextos
O município de Mampituba está localizado na microrregião
de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, numa região
de mata atlântica que se diferencia do resto dos sistemas naturais do estado por estar abrigada dos ventos frios do inverno pela Serra do Mar. Os agricultores familiares ocupam as
encostas, que possuem declividade média de 20%, e os vales
das microbacias. As propriedades desses agricultores têm,
como padrão geral de distribuição 32% da área destinada
para o cultivo da banana, 21% para potreiros e mais de 12%
para as plantações de arroz. As demais áreas possuem mata
nativa, capoeira, reflorestamento e culturas como milho, aipim, cana-de-açúcar, fumo, frutíferas, feijão, hortigranjeiros,
açudes, tomate, maracujá, batata-doce e café.
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A composição das famílias rurais do município caracteriza-se
pela presença significativa de jovens que manifestam interesse em permanecer no meio rural. São grupos com muitos
elos familiares, que herdaram da tradição cultural dos índios
carijós que habitavam a região a prática de cultivo diversificado, que abriga nos sistemas de produção várias espécies
nativas.
O município de Ibarama situa-se na microrregião CentroSerra, no Vale do Rio Pardo, e tem sua economia baseada na
agropecuária. Possui 197,7 km² e uma população total de
4.454 pessoas, das quais 3.498 estão no meio rural.
O tamanho médio das propriedades é de 23 hectares, nas
quais predominam as culturas de milho, fumo, feijão, fruticultura e hortigranjeiros, produzidas por agricultores familiares. No caso do milho, a área total plantada é de 3,5 mil hectares, cultivados em cerca de mil estabelecimentos rurais. A
área utilizada com sementes crioulas abrange, atualmente,
em torno de 1,4 mil hectares que são cultivados por aproximadamente 650 famílias.
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O câmbio de sementes em
Mampituba
A metodologia do câmbio de sementes vem sendo colocada
em prática em Mampituba desde 2000, quando a Emater/RS
promoveu um concurso sobre as hortas domésticas envolvendo participantes dos Clubes de Mães. Essa é uma iniciativa voltada para a identificação das práticas tradicionais nas
comunidades, habituadas a cultivar, se alimentar e intercambiar sementes com pessoas do seu círculo de conveniência.
Desde então os trabalhos vêm sendo desenvolvidos em parceria com a Prefeitura Municipal, o Conselho Municipal de
Clube de Mães (que articula 10 Clubes de Mães) e 33 grupos
de vizinhança articulados pelo Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA). Essa iniciativa desenvolve-se como parte
do Projeto Alimentação, que tem como objetivo a promoção
da segurança alimentar e da produção agroindustrial, tendo
como princípio o fato de que a alimentação equilibrada, rica
e diversificada é a base para a vida saudável.

Sr. Leonel Kluge, guardião de sementes crioulas exibe espiga da variedade pichurum.
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O câmbio de sementes consiste na troca de
plantas alimentícias cultivadas pelas famílias
envolvidas. As práticas adotadas são: registro das pessoas designadas como guardiões
e das sementes, mudas ou tubérculos das
espécies cultivadas; coleta, registro e organização das informações sobre o cultivo dessas
plantas, o consumo alimentar, a forma de
preparo, bem como as formas de armazenamento e desenvolvimento de atividades que
facilitem as trocas de experiências e das plantas e sementes entre as famílias. As ações são
realizadas diretamente nas hortas domésticas, pomares e roças.
O processo tem se mostrado eficaz no
sentido de preservar e multiplicar grande
diversidade de espécies cultivadas e suas
variedades, além de mobilizar um número
expressivo de famílias agricultoras. Até o momento, estão envolvidas 172 famílias de 15
comunidades que resgataram e vêm multiplicando cerca de 170 espécies.
Associado ao processo de conservação da
agrobiodiversidade esse trabalho tem promovido a diversificação da alimentação das
famílias com o aumento considerável no consumo dessas espécies resgatadas. A intensificação dos intercâmbios permite também que
o agricultor não seja induzido à prática da
monocultura, que traz perdas irreparáveis à
biodiversidade, à cultura local e à segurança
alimentar e nutricional das famílias.
As trocas de informações entre os agricultores e destes com os técnicos criaram as
condições para a realização de um diagnóstico sobre a produção de alimentos e as
formas como são consumidos pelas famílias.
O diagnóstico identificou que muitos agricultores preservam hábitos antigos, tais como o
cultivo segundo os mesmos manejos empregados pelos seus antepassados de espécies
e/ou variedades locais, distintas daquelas
encontradas em lojas agropecuárias, e que
permanecem sendo utilizadas em seus cardápios alimentares.
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A coleta e distribuição de sementes e tubérculos entre as participantes do Concurso de Hortas Domésticas, realizado em 2001, motivaram a elaboração da
lista dos guardiões e a organização da coleção de sementes no município. Outras atividades foram sendo desencadeadas a partir desse processo, tais como
as exposições das sementes e dos alimentos resgatados nas hortas domésticas
na Festa do Colono, realizada na comunidade de Costãozinho e na Feira da
Cidadania, onde ocorreu a distribuição de mudas e sementes. Esse trabalho foi
apresentado na assembléia do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA),
na comunidade do Rio de Dentro.
Em março de 2002, deu-se início à restituição e registro das sementes trocadas.
Cada agricultor que levou seus punhados de sementes para cultivar em suas
propriedades fez seu inço, separando uma parte das sementes produzidas para
realimentar o processo de câmbio, ao disponibilizá-las a outros interessados.
São três os espaços principais onde esses câmbios ocorrem: no próprio círculo de convivência dos participantes, da forma como a troca tradicionalmente
se dá e foi a modalidade mais incentivada e praticada; nos encontros e nos
Clubes de Mães; e no escritório municipal da Emater/RS, onde se faz o controle do fluxo o que permite o registro de dados para definição de indicadores,
acompanhamento e avaliações do trabalho realizado. Essa combinação de
estratégias tem permitido a constituição de estoques de sementes nas famílias
guardiãs e no escritório municipal da Emater/RS.
A continuidade do Concurso de Hortas Domésticas que desde 2002 passaram
ser denominadas hortões, foi um fator fundamental na manutenção do processo. A fase de inscrições dos concorrentes, a distribuição de material informativo, a troca de informações e mudas nas reuniões dos Clubes de Mães e as
visitas aos hortões para avaliação integram o conjunto de atividades voltadas
para incentivar o câmbio de sementes.
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Para atender às necessidades e preferências de cultivo das famílias participantes dos
concursos, a Emater/RS monta e distribui kits
com as sementes das espécies e variedades
estocadas. É por meio desse mecanismo que
vem sendo garantida a multiplicação de algumas espécies em risco de extinção na região.

A irradiação e o amadurecimento do trabalho levaram
os participantes a repensar a estratégia utilizada e a
incorporar novas práticas, tais como:
•

A identificação das misturas de feijões coloridos adotadas nos plantios. Algumas comunidades e famílias empregam misturas típicas, a exemplo da comunidade do
Alto Rio de Dentro, que possui variedades de feijões
com grãos pequenos e que apresentam pelo menos
cinco cores diferentes. Embora a variedade chiquinha
seja a menos empregada nas misturas, ela exerce um
papel estratégico por ser a que melhor produz em
situação de estiagem.

•

A sistematização de receitas e informações de origem
popular e acadêmica, como forma de aprofundamento
dos conhecimentos sobre o uso alimentar de plantas
utilizadas tradicionalmente.

•

A organização das receitas, informações nutricionais,
botânicas e culturais das plantas no formato de livreto
distribuído nos Clubes de Mães, nas entidades municipais e em meio aos guardiões das sementes.

As 15 comunidades diretamente envolvidas no câmbio de sementes mantêm e
conservam 170 variedades de diferentes
espécies cultivadas, com destaque para as
de feijão (51), milho (19) e cucurbitáceas
(31). As famílias que participam dessas
ações têm aumentado seus níveis de autonomia tecnológica ao prescindirem da
aquisição anual de sementes para manter
sua produção.
Cumpre assinalar que a participação efetiva dos agricultores durante a orientação
e condução da iniciativa é que a torna um
processo emancipatório. Esse trabalho
contribuiu para que o volume da produção
alimentar consumida localmente tenha
aumentado significativamente, fazendo
com que o município passasse de importador a exportador de alimentos. Além disso,
sendo um dos municípios mais pobres do
estado, o trabalho teve importante papel
na queda dos níveis de desnutrição e de
mortalidade infantil. Entre outras evidências desses impactos positivos, destaca-se
a redução em 70% dos atendimentos no
posto de saúde local. Essas foram as razões
pelas quais a experiência foi apresentada
como referência nos debates da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar,
em julho de 2007.

Diversidade resgatada em Mampituba
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Guardiões das sementes no resgate do milho
crioulo em Ibarama
As ações em Ibarama começaram em 1998, com a identificação de agricultores que mantinham o uso de sementes de milho crioulo no município. Com base nesse primeiro núcleo de agricultores, deu-se início a um
processo de seleção e multiplicação de sementes em dez comunidades
rurais. Essa iniciativa foi conduzida de forma a favorecer os próprios
agricultores a atuarem como difusores e multiplicadores desses materiais
junto aos seus vizinhos.
Em 2002, com o crescimento do trabalho, foi organizado o Dia da Troca
de Sementes Crioulas. Nessa ocasião os agricultores levaram suas sementes e efetuaram a troca entre eles e a venda direta aos participantes que
tinham interesse em semear variedades de milho crioulo. Também ficou
acertado que o evento passaria a ocorrer todos os anos, sempre no mês
de agosto.
Em sua quinta edição, em 2006, promoveu-se um amplo debate com a
participação de diversas entidades que desenvolvem ações e pesquisas
orientadas para o uso e preservação de sementes crioulas. Nos depoimentos de pesquisadores e extensionistas rurais foram expostas as atividades que atualmente são executadas para proteger, preservar e multiplicar o patrimônio genético local e regional. Nessa oportunidade, contamos
com as presenças de representantes da Embrapa Clima Temperado, do
Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (Capa), de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), de Secretarias Municipais de Agricultura, dentre
outras.
Vale ressaltar que os depoimentos dos guardiões das sementes no evento
foram de grande importância nos debates, na medida em que eles reafirmaram seus papéis na arte de preservar a biodiversidade agrícola, assim
como deram o testemunho sobre as vantagens da manutenção. De fato,
o emprego dessas sementes crioulas tem possibilitado aos agricultores
familiares a redução dos custos das lavouras, a diminuição significativa do
uso de agroquímicos e o aumento da renda, por meio da comercialização
de sementes para outros agricultores e para a rede de comércio local e
regional, que também passou a oferecer o insumo.
Com o envolvimento de 75 famílias rurais foi constituído o grupo de Guardiões das Sementes Crioulas do município. Esse grupo é responsável pela
gestão do banco de sementes, com 23 cultivares de milho crioulo. Com
essa estratégia o emprego de sementes de milho híbrido utilizado no município, caiu de mais de 90% – cuja totalidade é produzida fora de Ibarama
– para menos de 50% do volume total.
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A sensibilização dos agricultores sobre a importância do milho crioulo
para os sistemas agroecológicos de produção foi um dos elementos que
mais deu consistência à iniciativa no município e aglutinou os grupos em
torno a esse trabalho. Além disso, os agricultores participaram de intercâmbios técnicos com os extensionistas rurais e assim aperfeiçoaram seus
processos de produção de sementes de milho.

Artesanato com palha de milho crioulo

Além de atuar no apoio à organização dos grupos dos agricultores, o STR
colabora na comercialização das sementes e disponibiliza espaço físico em
sua sede para armazenamento do material destinado à venda. A Embrapa Clima Temperado tem contribuído com a realização de ensaios de
cultivares que contemplam a diversidade dos materiais resgatados, bem
como dando apoio técnico aos eventos. A Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria da Agricultura, auxilia a Emater/RS nas visitas aos agricultores, disponibiliza local para a realização dos Dias da Troca e colabora no
processo de identificação de novos agricultores que preservam cultivares
de milho crioulo.
Em 2006, Ibarama também recebeu a primeira Festa Estadual do Milho
Crioulo, atividade que foi incluída no calendário oficial de eventos do
município e do estado do Rio Grande do Sul. Desde 2007, o Dia da Troca
passou a ser descentralizado, devendo acontecer em distintos municípios
da região Centro-Serra, como estratégia para promover a expansão horizontal e obter maior divulgação da experiência que vem sendo conduzida
pelos agricultores, em parceria com as entidades e instituições locais.
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Texto 6
Agrotóxicos x saúde:
a atualidade de uma
velha agenda

Entrevista concedida à Cláudia Job Schmitt
A denúncia sobre os riscos dos agrotóxicos para a saúde humana e o
ambiente e a luta por uma legislação restritiva ao uso desses produtos
foram temas centrais na agenda do movimento de agricultura alternativa na segunda metade dos anos 1980 e no início da década de 1990.
Cerca de vinte anos depois, entretanto, a problemática continua absolutamente atual.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim),
citados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o consumo
de agrotóxicos no Brasil praticamente dobrou entre 2002 e 2006, ano em
que as vendas desses produtos atingiram um faturamento total de R$ 3,9
bilhões, com destaque para os herbicidas.
Para 2007, o Sindicato Nacional de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag)
prevê uma receita de até R$ 4,6 bilhões para o setor. A expansão da área
cultivada dos grãos e o avanço da monocultura da cana-de-açúcar – impulsionado pelas exportações de açúcar e pelo aumento da demanda por
etanol – contribuíram, sem dúvida, para esse crescimento.
Os níveis de exposição direta e indireta de pessoas aos agrotóxicos no
Brasil também são bastante elevados. No período entre 1996 e 2001,
foram registradas no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) 34.783 intoxicações de origem ocupacional, das quais
32,9% foram identificadas como sendo causadas por agrotóxicos e afins.
Vários estudos têm apontado, no entanto, as limitações das fontes oficiais de informação, chamando atenção para o fato de que o número de
intoxicações e mortes é significativamente superior ao número de casos
registrados.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 85

18/03/2010 13:15:32

86

Os riscos também se fazem presentes, diariamente, na mesa do consumidor: 28,68% das amostras de alface e 37,68% das amostras de morango
analisadas pela Anvisa através do Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos nos Alimentos (Pará), em 2006, continham níveis de resíduos
acima dos limites estabelecidos pela legislação ou apresentaram resíduos
de produtos não autorizados para a cultura.
Nos últimos anos, fortes pressões vêm sendo feitas pelas indústrias e
por diversos setores ligados ao agronegócio no sentido de flexibilizar os
critérios de importação e simplificar os procedimentos de registro dos
agrotóxicos no Brasil. Em dezembro de 2006, o Governo Federal publicou um decreto modificando o Decreto 4.074/2002, cuja mudança mais
significativa envolveu a criação de procedimentos mais simplificados para
o registro de produtos por equivalência, utilizando como referência testes
realizados em produtos já registrados.
Na seqüência foi criada uma força tarefa,
coordenada pela Casa Civil, com a participação dos ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Saúde (Anvisa) e Meio Ambiente (Ibama), com o objetivo de tornar mais rápido o registro de
produtos novos ou por equivalência. Ou
seja, acelerar a liberação de novos produtos é hoje um ponto central na pauta do
governo nessa matéria.
A agilização dos trabalhos da força-tarefa
tem sido sistematicamente cobrada pela
Associação Nacional de Defesa Vegetal
(Andef), pelo Sindag e por representantes
de empresas específicas, interessadas em
colocar seus produtos no mercado.
Ao mesmo tempo, tramitam hoje no Congresso Nacional diferentes
projetos visando flexibilizar atual legislação. Um deles, o Projeto de Lei
6.189/05, encaminhado pela então deputada Kátia Abreu (PFL-TO), propõe que o registro de produtos equivalentes ou genéricos de agrotóxicos
seja atribuição exclusiva do Ministério da Agricultura. Atualmente, o registro de qualquer novo produto precisa passar também pelos ministérios
da Saúde e do Meio Ambiente. A mudança proposta, se aprovada, poderá
levar a uma desestruturação do atual sistema de regulação estatal de produção, comercialização e utilização dos agrotóxicos no Brasil.
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Para aprofundar esse debate a Revista Agriculturas entrevistou quatro pessoas que atuam dentro do tema a partir de distintas inserções.

Mara Regina Tagliari Calliari Martin

é

Alfredo Bennato

Jaime Weber

Élio Rodrigues dos Santos
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graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade
de Passo Fundo (UPF) e possui Doutorado em Toxicologia
pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisa, desde os
anos 1980, os impactos dos agrotóxicos sobre a reprodução e a saúde humana. Atua também como consultora na
área de toxicologia, realizando laudos técnicos periciais.

Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp. Especialista em Saúde Pública e em
Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos
para a Saúde. Entre 1999 e 2001, foi gerente geral de
toxicologia da Anvisa. Trabalha atualmente como assessor
da presidência da Empresa Paranaense de Classificação de
Produtos (Claspar).

engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal
de Pelotas (RS). É, atualmente, coordenador do Núcleo
de Santa Cruz do Sul (RS) do Centro de Apoio ao Pequeno
Agricultor (Capa), entidade ligada à Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e que atua no apoio
a experiências comunitárias, com base nos princípios da
agroecologia e da cooperação. É também o representante,
no Brasil, da Rede de Ação em Praguicidas e suas Alternativas para a América Latina (RAP-AL).

é agricultor familiar no município de Passo do Sobrado
(RS) e pertence à Associação de Agricultores Familiares
do Cerro dos Cultivados. Há aproximadamente dois anos,
assessorado pelo Capa, começou a redesenhar sua propriedade com base nos princípios da agroecologia, mostrando que é possível, ao longo do tempo, abandonar o
emprego de agrotóxicos. Sua produção é comercializada
diretamente ao consumidor na feira local.

18/03/2010 13:15:33

88

Prof. Mara, atualmente o Brasil é o terceiro maior consumidor de
agrotóxicos do mundo e o primeiro da América Latina. Sabemos que a
exposição aos agrotóxicos, seja pela ingestão de alimentos contaminados, seja pelo contato direto, pode causar sérios danos à saúde. Quais
os riscos da utilização de agrotóxicos para a saúde humana?
A exposição direta ou indireta aos agrotóxicos pode causar intoxicações
agudas, acompanhadas de sintomas, como a náusea, mas também diversos efeitos crônicos, como o câncer, a depressão, alergias respiratórias,
dermatites, genotoxicidade (mutagênese), alterações na reprodução,
efeitos sobre o desenvolvimento e má formação congênita.
A análise e monitoramento dos impactos causados pelo uso de agrotóxicos sobre a saúde dos brasileiros ainda se mantêm como um desafio.
Como você vê essa questão?
O maior desafio continua sendo a prevenção dos agravos potenciais dos
agrotóxicos à saúde humana e de seus impactos sobre a preservação
de todas as espécies e do meio ambiente. Esse trabalho de prevenção
passa por diversas questões: educação; formação de recursos humanos;
acesso à informação pelos agricultores; informação adequada no rótulo
dos agrotóxicos; assistência técnica adequada; e trabalhar sob o enfoque
agroecológico.
Existem fortes pressões no sentido da flexibilização de critérios e procedimentos de registros de agrotóxicos no Brasil. Isso poderia trazer de volta
ao mercado uma série de produtos que hoje são proibidos. Quais seriam
as conseqüências de uma flexibilização desse tipo?
Muitos produtos poderiam voltar ao mercado. Porém, estaríamos na contramão da história, pois a Comissão de Meio Ambiente da Comunidade
Econômica Européia, por exemplo, exigiu a adoção de metas de cumprimento obrigatório que reduzam o uso de químicos.
Quais seriam as implicações da volta desses produtos ao mercado sob
uma perspectiva de saúde pública?
Estaríamos numa situação ainda mais crítica. Ainda que os efeitos sobre a
saúde dependam de fatores ligados ao estilo de vida, no caso dos agrotóxicos, vários aspectos devem ser considerados. Por exemplo, a pouca
idade pode tornar um indivíduo mais suscetível. Segundo a Rede de Ação
Européia contra os Praguicidas, as crianças são muito mais vulneráveis
aos efeitos dos agrotóxicos do que os adultos, tendo um risco 164 vezes
maior. Outro fator importante é a má nutrição. Um organismo mal nutrido
não tem a quantidade necessária de micronutrientes para secretar as enzimas hepáticas que fazem a biotransformação e eliminam esses agentes
maléficos.
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E quais os desafios que estão colocados para a sociedade brasileira dentro desse tema?
Um dos maiores desafios da sociedade brasileira é o cumprimento das
leis, embora a nossa legislação esteja entre as mais avançadas do mundo. Temos casos, por exemplo, em que produtos que são permitidos nos
países desenvolvidos não obtiveram registro no Brasil. Isso mostra os
esforços que alguns órgãos governamentais têm empreendido no sentido da interpretação da lei segundo o princípio da precaução. Isso é um
avanço, pois há alguns anos ocorria justamente o contrário. Agrotóxicos
proibidos em seus países de origem eram utilizados nos países em desenvolvimento. Esses mesmos produtos acabavam sendo, em muitos casos,
registrados como medianamente ou pouco tóxicos, colocando em risco
a população, seja pela exposição dos agricultores ou dos trabalhadores
da indústria química, seja através da contaminação do consumidor – por
acidentes ou pela ingestão de água ou de alimentos contaminados. Outro
risco para a população é que, quando produtos mais tóxicos ao organismo são permitidos, o desafio de monitorá-los é ainda maior, uma vez que
em algumas regiões do Brasil os laboratórios de análises toxicológicas
ainda são insuficientes. Para finalizar, o desafio passa pela educação da
população e pela prevenção dos agravos à saúde. Na luta por uma melhor
qualidade de vida e pela preservação de todas as espécies, não se deve
levar em conta apenas os interesses e ganhos econômicos. Segundo a deputada francesa Marie Anne Isler Béguin: “A indústria e os governos ditam
nossa política sobre os agrotóxicos e isso prejudica realmente o meio ambiente e a saúde das pessoas. É necessário que os legisladores enfrentem
a indústria química”.
Benatto a legislação que regulamenta os agrotóxicos no Brasil foi resultado de todo um processo de luta e mobilização da sociedade civil brasileira que remonta à década de 1980. Como se deu esse processo e quais
foram as principais conquistas obtidas?
A disseminação das monoculturas no Brasil a partir dos anos 1960, sobretudo em regiões caracterizadas ecologicamente por uma grande diversidade biológica, gerou um aumento incontrolável da incidência de pragas
e doenças na agropecuária, reforçando, em uma espiral ascendente, o uso
indiscriminado de agrotóxicos.
A constatação dos problemas resultantes dessa prática e a pressão da sociedade civil organizada, principalmente nos estados onde o uso de agrotóxicos era mais intenso, deram início ao estabelecimento de legislações
estaduais próprias para o controle desses produtos. Até então, a única
regulamentação federal existente para o setor era o Decreto Lei 24.114,
de 12 de abril de 1934, que regulamentava a Defesa Sanitária Vegetal,
considerado ultrapassado frente às inovações tecnológicas e à realidade
brasileira.
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As leis estaduais foram criadas tendo como referência o estado do Rio
Grande do Sul que, em 1982, regulamentou os poderes do estado para
exercer o controle de agrotóxicos e outros biocidas. Essa lei estabelecia o
cadastramento prévio dos produtos no Departamento de Meio Ambiente
da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. O mesmo estado publicou dois
decretos, um deles dispondo sobre a proibição do uso de organoclorados
e o outro instituindo a obrigatoriedade da emissão do receituário agronômico.
Em 1985, o Ministro da Agricultura proibiu a comercialização, o uso e
a distribuição dos organoclorados destinados à agropecuária através
de uma portaria. Já a Lei 7.802, que regulamenta, em nível nacional, os
agrotóxicos e afins, só foi sancionada em julho de 1989. O texto aprovado dispõe sobre um amplo conjunto de questões relacionadas ao
tema, incluindo: normas e procedimentos para o registro de produtos;
cadastramento ou impugnação do registro dos produtos e das empresas;
normas para embalagens e rótulos; limites à veiculação de propaganda
comercial; estabelecimento de destino final de resíduos e embalagens;
transporte de agrotóxicos, componentes e afins; competências para
inspeção e fiscalização; infrações, sanções e penalidades... Dentre os
vários pontos importantes presentes nessa legislação está o receituário
agronômico, que, apesar das distorções existentes em sua implantação
e operacionalização, representa um marco técnico na racionalização do
uso desses produtos.
Quais são os principais desafios que você vê na implementação da atual
legislação?
Acredito que os órgãos de regulação, em especial a Anvisa, deveriam
ser mais atuantes junto às secretarias estaduais de saúde, promovendo
debates, seminários e criando condições via instrumentos de pactuação,
para que a questão dos agrotóxicos se tornasse uma prioridade dentro
do contexto da vigilância sanitária.
É preciso também compreender que, apesar de a Anvisa ter ampliado o
quadro da gerência geral de toxicologia nos seus poucos anos de existência, os recursos humanos disponíveis ainda são muito limitados para o
enorme universo de estudos que devem ser elaborados.
Além disso, diversos sistemas de informação devem ser criados. É necessário ainda alocar recursos financeiros específicos para o desenvolvimento da infra-estrutura básica, em que a questão dos laboratórios de
análises toxicológicas representa a prioridade absoluta.
Enfim, há muito o que fazer na implementação da legislação atual.
Acredito que, assim como os americanos, nós deveríamos reunir forças a
fim de que todos possamos entender que os agrotóxicos são um grande
problema de saúde pública e que seu uso deve ser disciplinado e controlado pelas áreas de saúde e meio ambiente. Na minha opinião, o setor
da agricultura deveria ser retirado desse processo. Afinal, seu papel tem
sido irrelevante no controle desses produtos. Aliás, muito pelo contrá-
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rio, foi a agricultura nacional que aderiu ao modelo da Revolução Verde,
disseminando essa praga tecnológica denominada agrotóxico e fazendo a
mesma coisa agora (embora não tão às claras como antes) com a questão
dos transgênicos.
Jaime, as discussões hoje em andamento no Mercosul podem afetar profundamente as legislações dos países e seu processo de implementação.
Quais as possíveis implicações da liberalização do comércio de agrotóxicos no Mercosul?
A liberação do comércio de agrotóxicos no âmbito do Mercosul significa
anular as iniciativas anteriores para estabelecer regulamentações nacionais mais restritas sobre agrotóxicos e, portanto, burlar as disposições
nacionais de proteção da saúde, do ambiente, dos trabalhadores e dos
consumidores.
Um esforço de harmonização das regulamentações, que leve à liberação
do comércio de agrotóxicos, corresponde a iniciativas e pressões antidemocráticas das transnacionais de agrotóxicos para obrigar os países a
suprimir ou substituir suas normas e processos de regulamentação adotados em nível nacional por normas uniformes. O problema é que tais
regras globais em geral são elaboradas a portas fechadas por organismos
internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), com a
efetiva participação da indústria. Ou seja, a verdade é que as transnacionais de agrotóxicos se unem, promovendo a harmonização ou a liberalização, para chegar a um mínimo denominador comum de padrões de
comercialização que as beneficiem.
Nem todos os países do Mercosul possuem regulamentações restritivas,
assim como também em muitos deles não é necessário que a aprovação
do registro passe pelos ministérios da Saúde e do Ambiente.
O Paraguai, por exemplo, tem mais de 2,2 mil agrotóxicos registrados.
Já o Brasil tem muito menos: aproximadamente 1,2 mil. A legislação
paraguaia, ao contrário da brasileira, não exige a aprovação dos órgãos
responsáveis pela saúde e pelo ambiente para que um agrotóxico seja
registrado. Assim, em outras palavras, bastaria que existisse um só país,
onde não houvesse regulamentações restritas, para que por essa via pudessem entrar todos os tipos de venenos nos demais países. Dessa forma,
os países seriam obrigados, mesmo sendo fundamentalmente diferentes
e com níveis muito distintos de proteção ambiental e de saúde, a aceitar
o princípio da equivalência. Consistiria, portanto, em aceitar que a regulamentação do Brasil fosse a mesma que a do Paraguai.
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Jaime, a luta pela redução e eliminação do uso de agrotóxicos e a busca
de alternativas ao atual modelo tecnológico levou à criação de uma rede
que hoje integra diferentes países, a Rede de Ação em Praguicidas e
suas Alternativas na América Latina (RAP-AL). Fale um pouco do trabalho
desenvolvido pela RAP-AL no Brasil e nos demais países.
A Rede de Ação em Praguicidas e suas Alternativas para América Latina
e Caribe (RAP-AL) nasceu com um duplo objetivo: lutar para reduzir e
eliminar o uso de agrotóxicos e promover o desenvolvimento de uma
agricultura socialmente justa, ecologicamente sustentável e economicamente viável, que permita alcançar a soberania alimentar dos povos.
Além disso, visando contribuir para a proteção da biodiversidade e o
desenvolvimento da agroecologia, a RAP-AL questiona fortemente os
cultivos transgênicos e os agrocombustíveis.
Os membros da RAP-AL, em aliança com organizações sociais e ambientais, realizam diversas ações para gerar consciência sobre os impactos
negativos da agricultura convencional nos ecossistemas e na saúde da
população, particularmente os relacionados com o uso de agrotóxicos e
cultivos transgênicos.
Isso inclui apoio técnico e solidário a comunidades afetadas, como tem
ocorrido os casos emblemáticos de Chiquinquirá, Colômbia, onde morreram 61 crianças e 27 adultos após consumirem pão contaminado com
paratión (25/11/1967); Tauccamarca, Peru, onde a intoxicação massiva
com o mesmo inseticida tirou a vida de 24 crianças (22/10/1999); e Itapúa, Paraguai, onde morreu Silvino Talavera, de apenas 11 anos, intoxicado com Roundup (mistura de glifosato e sulfactantes) e cipermetrina
(7/01/2003). Esse foi o primeiro caso em que se conseguiu uma condenação judicial contra os culpados, os poderosos produtores de soja da
região.
A rede dispõe de uma base de dados em espanhol sobre agrotóxicos,
disponível na Internet (www.rap-al.org), uma revista, a Enlace, e vídeos
institucionais de difusão. Mantém também uma ação permanente de
promoção de alternativas ecológicas e feiras de intercâmbio de sementes
autóctones, que ganham cada vez mais espaços.
Uma das iniciativas mais exitosas desenvolvidas pela RAP-AL em termos
de incidência em políticas públicas são os seminários sub-regionais denominados Diálogos ONGs/governos que tratam sobre convênios internacionais e problemáticas locais relacionadas com agrotóxicos. Esses
encontros vêm sendo realizados a cada ano desde 2001 nas sub-regiões
Mesoamérica e Caribe, Andina e Cone Sul, com a participação dos
maiores especialistas de cada país em assuntos de agrotóxicos e outros
tóxicos. Por meio deles, busca-se exercer o direito cidadão de participar
no processo de implementação e monitoramento da legislação nacional
e internacional sobre agrotóxicos no marco dos Convênios de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgânicos Persistentes (COPs); Rotterdam, sobre
Consentimento Fundamentado Prévio (PIC); e Código de Conduta da
FAO.
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No contexto dos Diálogos e de uma crescente participação cidadã, a RAPAL avançou bastante na obtenção de informações que deram consistência
à sua campanha pela erradicação dos agrotóxicos mais tóxicos, os extremamente e altamente perigosos, segundo a classificação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Em alguns casos, como Paraguai, Uruguai, México, Peru e Chile, tramitam novas normativas e projetos de lei orientados
para a redução e eliminação dos agrotóxicos que causam mais danos no
âmbito agrícola e doméstico.
As campanhas que exigem justiça para os casos de morte
massiva de crianças têm especial significado, como os casos
de Tauccamarca (Peru) e das vítimas de intoxicações por
pulverizações aéreas em cultivos de banana na Nicarágua,
Costa Rica e Honduras. Continuam também as campanhas
pela proibição do paraquat e lindano, lideradas por Costa
Rica e México, respectivamente. Há ainda as denúncias sobre os efeitos das aplicações em cultivos de soja transgênica
no Paraguai e Argentina, em setores frutícolas e florestais
do Uruguai e Chile, assim como a campanha para deter as
pulverizações aéreas em cultivos de coca na Colômbia e
Equador, com nefastas conseqüências para a população e o ambiente. Em
alguns casos, o impacto político dessas campanhas tem contribuído para
o estabelecimento de novos regulamentos e normas para a proibição de
certos agrotóxicos.
O caminho percorrido não apenas tem redobrado nossas energias para
seguir adiante em busca do sonho de uma América Latina livre de venenos e transgênicos, como também tem proporcionado alimentos sadios e
uma melhor qualidade de vida para todos.

Élio, sabemos que os agricultores e agricultoras são atores-chave na luta
contra os agrotóxicos e na construção de alternativas ao atual modelo
de agricultura. Você trabalhou durante muitos anos utilizando agrotóxicos. Quais foram os fatores que influenciaram a sua decisão de não mais
utilizar esses produtos?
Uma das coisas que comecei a notar quando diminuí o uso dos venenos
foi o quanto me faziam mal, embora antes eu achasse que não. Outro
fator é a preservação do ambiente. A terra está doente. Temos que trabalhar para recuperar. A minha terra está doente e eu não sabia. Eu não
tinha conhecimento sobre os danos dos agrotóxicos. A partir do trabalho
com o nosso grupo, dos cursos e da assessoria do Capa é que eu comecei
a entender. Aqui na região, o principal assunto dos agricultores é o veneno. Os agricultores discutem o preço dos venenos e avaliam qual é o
melhor, o que mais mata. Eu fico pensando que eu fazia dessa forma com
os venenos e hoje estou consciente do que o veneno faz. A partir desse
trabalho com o Capa, nós estamos também consumindo produtos ecológicos. O produto ecológico se conserva por mais tempo. Antes eu colhia a
cebola e ela apodrecia rápido, mas agora ela fica mais enxuta. Além disso,
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há uma preferência dos consumidores pelo produto ecológico. Até médicos nós já temos como clientes da feira. O consumidor pergunta se tem
veneno e às vezes até cheiram o produto. Dizem que o produto que tem
veneno não tem o cheiro característico. Comentam ainda que os produtos
da feira são mais frescos e mais saborosos. Assim, minha decisão de parar
com os venenos compensa também economicamente. O mercado existe,
mas depende da nossa capacidade de produzir. Tem que ter persistência
para fazer esse tipo de trabalho. Estou num processo de transição e já
diminuí 50% o cultivo do fumo. Inclusive no fumo eu diminuí o uso de
veneno. A tendência é não produzir mais fumo.
É possível praticar uma agricultura sem venenos? Quais as alternativas
existentes?
Sim, é possível. As alternativas são os diferentes tipos de fertilização,
como biofertilizantes, composto orgânico, caldas e outros. Eu aproveito
tudo. Até a palha da cebola que eu limpei e foi para o composto. Tudo é
aproveitado. Hoje nós não encontramos nenhuma dificuldade de comercializar. Isso até me surpreende. O mercado existe, o que ainda nos falta
é maior volume de produção. Os nossos clientes não são apenas da cidade, também vendemos muitos produtos para os próprios agricultores.
Nós até já estamos comercializando vários produtos sem sair de casa.
Tudo pode ser produzido sem veneno. É preciso apenas melhorar a terra
e utilizar técnicas adequadas.
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Chuva de agrotóxicos sobre Lucas do Rio Verde (MT): acidente ou
resultado esperado em um sistema de alto risco?
O episódio de contaminação ocorrido em Lucas do Rio Verde em 2006 é
um exemplo contundente dos danos à saúde e ao ambiente gerados pelo
atual modelo agrícola. É demonstrativo também das dificuldades enfrentadas pelas populações atingidas quando se trata de garantir o cumprimento da legislação vigente, responsabilizando seus infratores.
Lucas do Rio Verde localiza-se na região Médio Norte do estado do Mato
Grosso, na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. A exemplo
do que ocorre na maioria dos municípios matogrossenses dessa região,
predominam ali grandes áreas de monocultura, mecanizadas e altamente dependentes do uso de insumos químicos. Entre os principais produtos cultivados figuram a soja, o milho, o arroz e o algodão.
No ano de 2005, segundo o somatório das segundas vias do receituário
agronômico fornecidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT), foram utilizados em Lucas do Rio Verde
2.978.851 kg de agrotóxicos (produto comercial). A média de aplicação
estimada foi de 8,5 kg de agrotóxicos por hectare plantado; ou exposição
de 102 kg de agrotóxicos por habitante/ano; ou 682 kg/habitante rural/
ano. Ou seja, em 2005, a população de Lucas do Rio Verde ficou exposta
potencialmente aos agrotóxicos seis vezes mais do que a média estadual
(17kg/hab./ano), ou 8 vezes mais do que a média por habitante rural do
Mato Grosso (85kg/hab. rural/ano).
A cidade com 16.145 habitantes é rodeada de lavouras, principalmente de grãos. Em março de 2006 névoas de agrotóxicos provenientes de
pulverizações aéreas atingiram hortaliças, plantas ornamentais de rua
e quintais em diferentes pontos da cidade, produzindo sintomas semelhantes em uma ampla diversidade de espécies e variedades de plantas.
Os estragos se estenderam também à produção comercial de hortaliças
de diversos chacareiros e a um horto de plantas medicinais, expondo,
além disso, por via direta ou indireta, o conjunto da população da cidade
ao produto pulverizado. Ao que tudo indica, esses impactos foram provocados por um herbicida de contato, o Paraquat Dicloreto, largamente
utilizado na região para o dessecamento da soja. Esse produto, mesmo
absorvido em pequenas doses, pode provocar, sobretudo em crianças,
diarréias, vômitos, urticária, entre outros sintomas de intoxicação. Em
maiores níveis de absorção, é altamente tóxico para os rins.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde acionou o
Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad)
para que realizasse um levantamento dos problemas ocorridos, propondo, a partir disso, orientações para que fossem efetuadas, pelo poder
público, as devidas ações de reparação ambiental. Cerca de uma semana
depois do episódio especialistas ligados à Universidade Federal do Mato
Grosso e à Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
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(Fase) estiveram no local, investigando a contaminação. A partir desse
primeiro levantamento, diversos órgãos municipais, estaduais e federais de saúde e vigilância sanitária, incluindo a Promotoria Municipal, o
Ministério Público Estadual e a Câmara Técnica Estadual de Agrotóxicos,
foram notificados e pelo menos duas reuniões públicas foram realizadas.
A visita permitiu também recolher vários depoimentos que evidenciam
uma carência geral de informações técnicas sobre os impactos causados
por esses produtos à saúde e ao ambiente. O Paraquat apresenta uma
série de restrições em sua utilização. Esse produto não é recomendado
para áreas urbanas e só pode ser utilizado através de aplicação aérea
em condições extremamente controladas. Os relatos recolhidos durante
a investigação revelaram que essas orientações eram freqüentemente
desrespeitadas no município.
Transcorridos quase dois anos depois do crime, nenhuma providência
mais efetiva foi tomada por parte do poder público. As investigações não
foram devidamente aprofundadas, não tendo sido realizadas análises
conclusivas do material coletado. O STR de Lucas do Rio Verde e outras
organizações do município têm se mantido ativos na denúncia dos impactos negativos dos agrotóxicos à saúde e ao ambiente e continuam à
espera de um posicionamento dos órgãos governamentais em relação ao
caso.
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Texto 7
Divisão Hidrográfica
Nacional de acordo
com a resolução do
CNRH nº 32, de 15/10
/2003

Região Hidrográfica Amazônica
A maior do mundo em disponibilidade de água
A Amazônia é conhecida mundialmente por sua disponibilidade hídrica
e pela quantidade de ecossistemas, como matas de terra firme, florestas
inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados. Abriga, ainda,
uma infinidade de espécies vegetais e animais: 1,5 milhão de espécies
vegetais catalogadas; três mil espécies de peixes; 950 tipos de pássaros; e
ainda insetos, répteis, anfíbios e mamíferos.
A Região Hidrográfica Amazônica é constituída pela bacia hidrográfica do
rio Amazonas situada no território nacional, pelas bacias hidrográficas dos
rios existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos rios
situados no Estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte (Resolução CNRH n° 32, de 15 de outubro de 2003), perfazendo um total de
3.870.000 km².
A população na Região Hidrográfica Amazônica, em 2000, era de
7.609.424 habitantes (4,5% da população do País) e a densidade demográfica de apenas 2,01 hab/km². As capitais Manaus, Rio Branco, Porto
Velho, Boa Vista, Macapá, bem como os municípios de Santarém (PA) e
Sinop (MT) são os centros urbanos que mais se destacam dentre os 304
municípios da Região Hidrográfica Amazônica.
A bacia hidrográfica do rio Amazonas é constituída pela mais extensa
rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área total da ordem
de 6.110.000 km², desde suas nascentes nos Andes Peruanos até sua foz
no oceano Atlântico (na região norte do Brasil). Esta bacia continental se
estende sobre vários países da América do Sul: Brasil (63%), Peru (17%),
Bolívia (11%), Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%).
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Em termos de recursos hídricos, a contribuição média da bacia hidrográfica do rio Amazonas, em território brasileiro, é da ordem de 133.000
m³/s (73% do total do País). Adicionalmente, a contribuição de territórios
estrangeiros para as vazões da região hidrográfica é da ordem de 76.000
m³/s. As maiores demandas pelo uso da água na região ocorrem nas subbacias dos rios Madeira, Tapajós e Negro, e correspondem ao uso para
irrigação (39% da demanda total). A demanda urbana representa 17% da
demanda da região (11 m³/s). De um modo geral, os consumos estimados
são pouco significativos quando comparados com a disponibilidade hídrica por sub-bacia.

Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia
A vocação agrícola do Tocantins

A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia apresenta grande potencialidade para a agricultura irrigada, especialmente para o cultivo de frutíferas, de arroz e outros grãos (milho e soja). Atualmente, a necessidade de
uso de água para irrigação corresponde a
66% da demanda total da região e se concentra na sub-bacia do Araguaia devido ao cultivo de
arroz por inundação. A área irrigável (por inundação
e outros métodos) é estimada em 107.235 hectares .
A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui
uma área de 967.059 km² (11% do território nacional) e
abrange os estados de Goiás (26,8%), Tocantins (34,2%),
Pará (20,8%), Maranhão (3,8%), Mato Grosso (14,3%) e
o Distrito Federal (0,1%). Grande parte situa-se na Região
Centro-Oeste, desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até a sua confluência, e daí, para jusante, adentra
na Região Norte até a sua foz.
Cerca de 7,9 milhões de pessoas vivem na região hidrográfica (4,7% da população nacional), sendo 72% em
áreas urbanas. A densidade demográfica é de 8,1
hab./km², bem menor que a densidade demográfica do país (19,8 hab./km²).
Na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia estão presentes os biomas Floresta
Amazônica, ao norte e noroeste, e Cerrado
nas demais áreas. O desmatamento da região
se intensificou a partir da década de 70, com a
construção da rodovia Belém-Brasília, da hidrelétrica de Tucuruí e da expansão das atividades agropecuárias e de mineração. Atualmente, o desmatamento se deve principalmente à atividade de
indústrias madeireiras nos estados do Pará e Maranhão.
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Com relação aos indicadores de saneamento básico, todas as unidades
hidrográficas apresentam valores superiores às médias nacionais.
O nível de abastecimento de água apresenta realidades bastante variadas, com valores entre 27% no Acará (PA) e 61,7 % no Tocantins. A média
regional de atendimento da população por rede de esgoto é de apenas
7,8% e, do percentual de esgoto coletado, apenas 2,4% é tratado.

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste
Ocidental

Baixo lançamento de esgotos ainda garante rios limpos
A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental está situada, basicamente, no Maranhão e numa pequena porção oriental do estado do Pará.
Sua área é de 254.100 km², cerca de 4.3% da área do Brasil, sendo que
9% dessa área pertencem ao Estado do Pará e os restantes 91% ao Estado
do Maranhão. A população total na região, em 2000, era de 4.742.431 habitantes, o equivalente a 3% da população brasileira, dos quais 58% vivem
em áreas urbanas.

A região apresenta uma vazão média de 2.514 m³/s, ou seja, 1% do total
do País. As sub-bacias dos rios Mearim e Itapecuru são as maiores, com
áreas de 101.061 quilômetros quadrados e 54.908 quilômetros quadrados, respectivamente, é onde se concentra a maior demanda por m³/s de
água.
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A principal necessidade da água na bacia é para consumo humano, correspondendo a 64% do total. Em seguida, vêm a demanda animal, com
15% do uso total e a demanda para irrigação, com 17%.
Os mais importantes ecossistemas da região são a floresta equatorial,
restingas, mata de transição, floresta estacional decidual (mata caducifólia). Os impactos ambientais mais significativos em função da ocupação
humana são observados, atualmente, na zona de transição ocidental da
floresta tropical. Dados apontam para uma taxa média de desmatamento
bruto, em 1998, de 1.012 km². Em grande parte da bacia costeira do nordeste ocidental, são utilizadas práticas agrícolas inadequadas, acarretando processos erosivos, salinização e, em alguns casos, formação de áreas
desertificadas.
A região não enfrenta grandes problemas em relação à qualidade das
águas dos rios. Isso se deve, principalmente, às localidades urbanas de
pequeno e médio portes e ao parque industrial de pouca expressão.
Porém, na região metropolitana de São Luis e em alguns núcleos urbanos
ribeirinhos, a contaminação das águas pelo lançamento de esgotos sem
tratamento causa perdas e restringe outros usos. Estima-se que a carga
orgânica doméstica remanescente na bacia hidrográfica seja de 149 toneladas de DBO5/dia (Demanda Bioquímica de Oxigênio), cerca de 2,3% do
total do País.

Região Hidrográfica do Parnaíba

Escassez de água: um das dificuldades para o desenvolvimento
Depois da bacia do rio São Francisco, a Região Hidrográfica do Parnaíba é hidrologicamente a segunda mais importante da Região Nordeste. Sua região hidrográfica é a mais extensa dentre as 25 bacias da
Vertente Nordeste e abrange o Estado do Piauí e parte dos Estados
do Maranhão e do Ceará. A região, no entanto, apresenta grandes
diferenças inter-regionais tanto em termos de desenvolvimento
econômico e social quanto em relação à disponibilidade hídrica.
A escassez de água, aliás, tem sido historicamente
apontada como um dos principais motivos para
o baixo índice de desenvolvimento econômico e social. Entretanto, os aqüíferos
da região apresentam o maior potencial
hídrico da Região Nordeste e podem,
se explotados de maneira sustentada,
representar um grande diferencial em
relação às demais áreas do Nordeste
brasileiro no que se refere à possibilidade de promover o desenvolvimento
econômico e social.
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A região ocupa uma área de 344.112 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piauí (99%) e parte
do Maranhão (19%) e Ceará (10%). O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados à jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas.
Os principais afluentes do Parnaíba são os rios: Balsas, situado no Maranhão; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé,
Piauí, Uruçui-Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piauí.
A população total da região, em 2000, era de 3.630.431 habitantes, dos
quias 40% encontram-se na área rural. A densidade demográfica é de
10,9 hab./km², com destaque para a unidade hidrográfica de Poti, onde
se situa a capital estadual e que possui 24,1 hab./km² e o maior índice de
urbanização (75%).
O percentual da população abastecida por água apresenta uma média
de 56,4%, oscilando entre 41,8% (unidade hidrográfica do rio Portinho)
e 71,4% (unidade hidrográfica do rio Poti), abaixo portanto da média
nacional, de 81,5%. A situação é crítica em relação a rede de esgotamento sanitário que apresenta um valor médio de 4%, muito abaixo da média
nacional (47,2%). A região apresenta os menores índices de esgotamento
sanitário do País. Em relação ao tratamento de esgoto, apenas a unidade
hidrográfica do Poti dispõe deste serviço com 9,2%.

Região Hidrográfica do Paraguai

Uma das maiores extensões úmidas do planeta
A Região Hidrográfica do Paraguai inclui uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, o Pantanal, considerado Patrimônio Nacional
pela Constituição Federal de 1988 e Reserva da Biosfera pela UNESCO no
ano de 2000.
O rio Paraguai nasce em território brasileiro e sua região hidrográfica
abrange uma área de 1.095.000 km², sendo 33% no Brasil e o restante na
Argentina, Bolívia e Paraguai.
Cerca de 1,9 milhão de pessoas vivem na região, o que equivale a 1%
da população do Brasil, sendo 84,7 % em áreas urbanas. As cidades de
Cuiabá-MT (483 mil hab.), Várzea Grande-MT (215 mil hab.), Rondonópolis-MT (150 mil hab.), Corumbá-MS (95 mil hab.) e Cáceres-MT (85 mil
hab) são os principais centros populacionais.
Na Região Hidrográfica do Paraguai, observa-se a presença de Cerrado e
Pantanal, além de zonas de transição entre esses dois biomas. A vegetação predominante é a Savana Arborizada (Cerrado) e a Savana Florestada
(Cerradão).
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Com relação aos indicadores de saneamento básico, 77% da população da
região hidrográfica é abastecida de água, percentual abaixo do valor médio
nacional que é de 81,5%. O percentual da população da região hidrográfica com rede de esgoto é de 20%, abaixo do percentual nacional (47,2%).
Quanto ao esgoto tratado, a região apresenta um percentual de 17,2%,
próximo da média nacional (17,8%).
Desde a década de 70, a expansão da pecuária e da soja em áreas do
Planalto tem aumentado o desmatamento e a erosão. Pelo fato de vários
rios da região, como o Taquari e o São Lourenço, apresentarem elevada
capacidade de transporte de sedimentos tem aumentado a deposição de
sedimentos no Pantanal e o conseqüente assoreamento dos rios localizados nas regiões de menor altitude.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 102

18/03/2010 13:15:37

103

Região Hidrográfica do Paraná

O maior desenvolvimento econômico do País
A Região Hidrográfica do Paraná, com 32% da população nacional, apresenta o maior desenvolvimento econômico do País. Com uma área de
879.860 Km², a região abrange os estados de São Paulo (25% da região),
Paraná (21%), Mato Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18%), Goiás
(14%), Santa Catarina (1,5%) e Distrito Federal (0,5%).
Cerca de 54,6 milhões de pessoas vivem na região (32% da população do
País), sendo 90% em áreas urbanas. A
região possui a cidade mais populosa
da América do Sul, São Paulo, com
10,5 milhões de habitantes. Outros
importantes centros populacionais
são: Brasília, Curitiba, Goiânia, Campinas, Campo Grande e Uberlândia. A
maior parte de população se concentra nas unidades hidrográficas
dos rios Tietê e Grande, que, juntas,
correspondem a 62% da população
total.
O crescimento de grandes centros
urbanos, como São Paulo, Curitiba e
Campinas, em rios de cabeceira, tem
gerado uma grande pressão sobre os
recursos hídricos. Isso ocorre porque,
ao mesmo tempo em que aumentam
as demandas, diminui a disponibilidade de água devido à contaminação
por efluentes domésticos, industriais e drenagem urbana.
Originalmente, a Região Hidrográfica do Paraná apresentava os biomas
de Mata Atlântica e Cerrado e cinco tipos de cobertura vegetal: Cerrado,
Mata Atlântica, Mata de Araucária, Floresta Estacional Decídua e Floresta Estacional Semidecídua. O uso do solo na região passou por grandes
transformações ao longo dos ciclos econômicos do País, o que ocasionou
um grande desmatamento.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 103

18/03/2010 13:15:37

104

Com relação aos indicadores de saneamento básico, os percentuais da
população atendida com abastecimento de água variam de 78,6% (no
Paranaíba) a 95% (Tietê). A maioria das unidades hidrográficas está com
um percentual acima da média do Brasil que é de 81,5%. O percentual da
população atendida com rede coletora de esgotos nas unidades hidrográficas variam entre 32,3% (Paraná) e 84,1% (Grande). Os percentuais de
trataemnto de esgotos variam de 9,9% (Iguaçu) e 35% (Paranapanema),
enquanto a média nacional é de 17,8%.

Região Hidrográfica do São Francisco

Águas que contribuem para o desenvolvimento de 503
municípios
A Região Hidrográfica do São Francisco é de fundamental importância
para o País devido ao volume de água transportada numa região semi-árida, o que tem contribuído para o desenvolvimento econômico da região.
Quase 13 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população do País,
habitam a região, sendo que as maiores concentrações estão situadas no
Alto (50%) e no Médio São Francisco (20%). A população urbana representa 74% da população total e a densidade demográfica é de 20 hab./
km². Destaca-se no Alto São Francisco a Região Metropolitana de Belo
Horizonte com cerca de 4,5 milhões de habitantes.
A Região Hidrográfica abrange 521
municípios e sete Unidades da Federação: Bahia (48,2% da área da bacia),
Minas Gerais (36,8%), Pernambuco
(10,9%), Alagoas (2,3%), Sergipe
(1,1%), Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%).
O rio São Francisco tem 2.700 km de extensão
e nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco,
quando altera seu curso para sudeste, chegando ao Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe. Devido à sua extensão
e aos diferentes ambientes percorridos, a Região Hidrográfica
está dividida em 4 unidades: Alto São Francisco, Médio São
Francisco, Sub-Médio São Francisco, e o Baixo São Francisco.
A Região Hidrográfica do São Francisco contempla fragmentos dos
Biomas Floresta Atlântica, Cerrado, Caatinga e Costeiros e Insulares.
A Floresta Atlântica, devastada pelo uso agrícola e pastagens, ocorre
no Alto São Francisco, principalmente nas cabeceiras.
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Um aspecto significativo no cenário social e econômico da região referese à agricultura. A área irrigada é de 342.900 hectares - correspondendo
a 11% dos 3,1 milhões de hectares irrigados no Brasil. Ainda dentro do
sistema de produção da região, observa-se o crescimento da agricultura
de sequeiro para produção de soja e milho, da pecuária, com ênfase na
bovinocultura e caprinocultura, da pesca e aqüicultura, da indústria e
agroindústria, das atividades minerais, e do turismo e lazer.

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste
Oriental
Região abrange áreas de grande ocupação urbana

A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental tem uma importância
singular em relação à ocupação urbana ao contemplar cinco importantes
capitais do Nordeste, regiões metropolitanas, dezenas de grandes núcleos urbanos e um parque industrial significativo. Nesse cenário, destacase o fato de a região abranger mais de uma dezena de pequenas bacias
costeiras, caracterizadas pela pequena extensão e vazão de seus corpos
d’água.
A região tem uma área de 287.348
km², o equivalente a 3% do território
brasileiro. 21,6 milhões de pessoas
habitam essas bacias, o que representa 12,7% da população do País. Seguindo a tendência urbana do País, 76 %
desse contingente estão nas capitais
e regiões metropolitanas de Recife,
Fortaleza, Maceió, Natal e João Pessoa,
além de grandes cidades como Caruaru, Mossoró e Campina Grande, entre
outras.
A população rural é de 16,4 milhões
de habitantes e em toda a região estão
739 sedes municipais (13% do País).
A distribuição da área da bacia nas
unidades da federação é: Piauí (1,0%),
Ceará (46%), Rio Grande do Norte
(19%), Paraíba (20%), Pernambuco
(10%), Alagoas (5%).
A região contempla fragmentos dos Biomas Floresta Atlântica, Caatinga,
pequena área de Cerrados, e Biomas Costeiros e Insulares. É nesta bacia
hidrográfica que se observa uma das maiores evoluções da ação antrópica sobre a vegetação nativa - a caatinga foi devastada pela pecuária que
invadiu os sertões; a Zona da Mata foi desmatada para a implantação
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da cultura canavieira. Ainda hoje, o extrativismo vegetal, principalmente
para exploração do potencial madeireiro, representa uma das atividades
de maior impacto sobre o meio ambiente.
Em algumas áreas das bacias costeiras limítrofes com a Região Hidrográfica do São Francisco, situa-se parte do polígono das secas, território reconhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de prolongadas
estiagens, com várias zonas geográficas e diferentes índices de aridez.

Região Hidrográfica Atlântico Sudeste

Região enfrenta sérios problemas por causa da escassez de
água
A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste é conhecida nacionalmente pelo
elevado contingente populacional e pela importância econômica de sua
indústria. O grande desenvolvimento da região, entretanto, é motivo de
problemas em relação à disponibilidade de água. Isso ocorre porque, ao
mesmo tempo em que apresenta uma das maiores demandas hídricas do
País, a bacia também possui uma das menores disponibilidades relativas.
Nesse contexto, promover o uso sustentado dos recursos hídricos
na região, garantindo seu uso múltiplo, representa um grande
desafio. Esse trabalho implica em colocar em prática formas de
gestão que conciliem o crescimento econômico e populacional
de região com a preservação ambiental.
A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste tem 229.972 km² de
área, o equivalente a 2,7% do País. Os seus principais rios
são o Paraíba do Sul e o Doce, com respectivamente
1.150 e 853 quilômetros de extensão. Além desses,
a Região Hidrográfica também é formada por
diversos e pouco extensos rios que
formam as seguintes bacias: São Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabapoana, Itapemirim, Jacu,
Ribeira e litorais do Rio de Janeiro e
São Paulo.
Cerca de 25,6 milhões de pessoas habitam a região (15,1% da população
do País), sendo que 89,7% da população vivem em áreas urbanas. Outras
características demográficas marcantes da região são os significativos
adensamentos populacionais, onde se destacam a Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, com mais 3.000 hab/ Km² e picos de 12.835 hab./Km²
em São João de Meriti. Além da Região Metropolitana, do Rio, destacamse a Região Metropolitana de Vitória e a Região Metropolitana da Baixada
Santista.
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Em relação ao uso e à ocupação do solo, um dos principais problemas se
refere à ocupação irregular de encostas, áreas ribeirinhas e de mananciais, estimulada em grande parte pela especulação imobiliária. Devido ao
intenso e desordenado processo de uso e ocupação, podem ser encontrados ao longo dos rios apenas pequenos trechos com vegetação ciliar e
geralmente em mau estado de conservação.

Região Hidrográfica do Uruguai

Região se destaca pelas atividades agro-industriais e pelo potencial hidrelétrico
A Região Hidrográfica do Uruguai tem grande importância para o País em
função das atividades agro-industriais desenvolvidas e pelo seu potencial
hidrelétrico. O rio Uruguai possui 2.200 quilômetros de extensão e se
origina da confluência dos rios Pelotas e Peixe. Nesse trecho, o rio assume
a direção leste-oeste, dividindo os estados do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. A Bacia Hidrográfica possui, em território brasileiro, 174.612
Km² de área, o equivalente a 2,0% do território nacional.

Em função das suas características hidrológicas e dos principais rios
formadores, a área foi dividida em 13 unidades hidográficas, sendo que
4 ficam no estado de Santa Catarina e 9 no estado do Rio Grande do Sul.
Cerca de 3,8 milhões de pessoas vivem na parte brasileira da região hidrográfica do Uruguai, com maior concentração nas unidades hidrográficas
de Chapecó, Canoas, Ibicui e Turvo.
A região possui um total de 384 municípios, dos quais merecem destaque
Lages e Chapecó, em Santa Catarina; Erechim, Ijuí, Uruguiana, Santana do
Livramento e Bagé, no Rio Grande do Sul.
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Os indicadores de saneamento básico são também importantes para a caracterização da região. Em relação à parcela de população abastecida de
água, com exceção das unidades hidrográficas Ijui, Quaraí, Santa Maria e
Negro, em todas as demais apresentam valores abaixo da média nacional
(81,5%). A porcentagem da população atendida com rede de esgoto na
região varia entre 6,0 e 42%, valores abaixo de 47,2% que corresponde à
média nacional. A porcentagem de esgoto tratado nas unidades hidrográficas é muito baixa, com média de 6,0%, valor inferior à média brasileira
(17,8%).
Em relação à vegetação, a bacia apresentava, originalmente, nas nascentes do rio Uruguai, os Campos e a Mata com Araucária e, na direção
sudoeste a Mata do Alto Uruguai, Mata Atlântica. Atualmente, a região
encontra-se intensamente desmatada e apenas regiões restritas conservam a vegetação original.

Região Hidrográfica Atlântico Sul
Região tem forte vocação para o turismo

A Região Hidrográfica Atlântico Sul destaca-se por abrigar um expressivo
contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua
importância para o turismo. A região se inicia ao norte, próximo à divisa
dos estados de São Paulo e Paraná, e se estende até o arroio Chuí, ao sul.
Possui uma área total de 185.856 Km², o equivalente a 2% do País.

Abrangendo porções dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, a região tem cerca de 11,6 milhões de habitantes, sendo que 85
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% estão localizados na área urbana. A região abriga 451 municípios e 411
sedes municipais, entre os quais destacam-se, no contexto socioeconômico: Paranaguá, no Paraná; Joinville e Florianópolis, em Santa Catarina;
Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e a Região Metropolitana de Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul. A população da região está concentrada,
principalmente, nas unidades hidrográficas Litoral de Santa Catarina e
Guaíba.
Os indicadores de saneamento mostram que 80,6% da população são
abastecidos por água, valor próximo à média nacional (81,5%). Todas as
unidades hidrográficas da região apresentam um baixo nível de atendimento da população por esgoto, com valores entre 22,4 e 45,1%, que estão abaixo da média do País, de 47,2%. O nível de esgoto tratado também
é baixo, apresentando valores entre 5,9 e 13,5%.
A Região Hidrográfica Atlântico Sul possui, como vegetação original predominante, a Mata Atlântica, que tem sofrido intensa ação antrópica. A
Mata Atlântica se estende desde São Paulo até o norte do Rio Grande do
Sul. Estima-se atualmente que apenas 12 % dela estejam preservadas.
Fonte: http://www.ana.gov.br/mapainicial/pgMapaA.asp
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2.5. Sínteses Provisórias
A alma dorme na pedra,
sonha no vegetal,
agita-se no animal e
acorda no homem.
Léon Denis
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Caminhemos...
A moeda da razão
não cristaliza as paixões,
não se petrifica
a pluralidade dos sonhos,
não se decreta o fim da história,
nas lentes que trazes aos olhos
o mundo ainda é dos senhores...
O tempo, a quem pertence?
Ao redor, erguidos do chão
outros homens e mulheres,
sorriso criança
o coração em brasa
em vermelho sangue
a queimar alma
a mover o corpo.
A mente a pulsar idéias vivas,
mãos calejadas
a tecerem um novo amanhecer
de flores e poemas,
pertencentes a todos os
que trazem ao peito
um amor estrelado de liberdade
marcado em alegrias e lágrimas,
cicatrizes que só carregam
aqueles que cultivam
o desejo de estar verdadeiramente
vivos.
Promessas de um mundo novo
anunciadas na pedagogia do exemplo
daqueles cuja a consciência desperta
e a vontade solidária
em ensinar e aprender com os outros
lhes fez povo da terra...
a escrever seu próprio destino
no caminhar da história.
(Evandro Medeiros)
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3 Dialogando sobre Políticas de
Desenvolvimento Territorial

Imagens que expressam a organização política dos trabalhadores do campo e a luta por direitos.
Fonte: http://images.google.com.br/imgres.
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3.1. Objetivos
Debater sobre a realidade do campo e as ações governamentais que buscam incentivar
o desenvolvimento territorial, com estímulo ao fortalecimento da organização social a
partir de processos de participação dos movimentos sociais do campo.

3.2. Um olhar sobre o Programa Territorial da
Cidadania
PROJOVEM atenderá 4,2 milhões de brasileiros...
Até 2010, cerca de 4,2 milhões de jovens de baixa
renda entre 15 e 29 anos que estão fora da escola
ou sem acesso à formação profissional deverão
ser beneficiados pelo novo programa educacional do governo federal - o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (ProJovem).
O novo ProJovem nasceu da unificação de seis
programas do Governo voltados para a juventude: Agente Jovem, ProJovem, Saberes da Terra,
Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã
Cristã e Escola de Fábrica. Atualmente, os seis
programas atendem a 467 mil adolescentes e jovens adultos com até 24 anos. Dividido em quatro
modalidades - ProJovem Adolescente, ProJovem
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalha-

dor, o programa vai garantir integração no gerenciamento de iniciativas direcionadas à juventude
e à continuidade de acesso a outros programas
federais, como o Brasil Alfabetizado e o Programa
Universidade para Todos (ProUni).
O ProJovem oferecerá aos jovens a oportunidade
de voltar à escola ou nela permanecer, concluir
o ensino fundamental, participar de cursos de
formação e qualificação profissional e de ações
comunitárias. O programa terá gestão compartilhada entre a Secretaria-Geral da Presidência da
República e os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Educação e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.

Fonte: Ministério da Educação.

E no território de sua comunidade quais as políticas públicas existentes e os principais
direitos conquistados?
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3.3. Construindo um olhar sobre nossa
realidade
Este é um momento privilegiado para retomar a reflexão sobre as políticas publicas existentes na localidade em você vive com seus familiares e amigos e debater sobre como elas atendem as necessidades
e expectativas de sua comunidade e fortalecem seu território. Neste aspecto, sugerimos duas questões
que podem ser tomadas à reflexão:
•

Quais as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento territorial que asseguram qualidade de vida
e garantem a sustentabilidade socioeconômica e cultural-ambiental no presente e para as gerações
futuras?

•

Existem projetos relacionados à preservação ambiental que estão sendo implementados pelo poder
público, quais as características e qual o grau de eficácia dessas atividades?

•

Como a comunidade se relaciona com as políticas públicas existentes e quais as expectativas que nutrem em relação à solução de seus problemas atuais e à melhorias das condições de vida no futuro?

Para realizar essa reflexão, você e sua turma podem tentar caracterizar as Políticas Públicas existentes na
localidade em que vivem, fazendo o levantamento de informações sobre as políticas públicas existentes na região, objetivos, funcionamento e pessoas atendidas. Também podem ser produzidas imagens
[fotos ou desenhos] de locais, ambientes e situações que buscarão ajudar na compreensão das informações que se desejam apresentar.
Atualmente o Governo Federal vem implementando em algumas regiões do país uma ação interministerial denominada Programa Territórios da Cidadania está sendo implementado em várias partes. Caso
sua turma more em localidades que estão inseridas nos territórios priorizados, é importante verificar
como está a implementação do Programa. Isto pode ser feito pesquisando em materiais de divulgação
do governo e entrevistando membros de instituições e comunidades rurais envolvidas na execução do
Programa Territórios da Cidadania.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 115

18/03/2010 13:15:42

116

Programa Territórios da Cidadania do Governo Federal

O Programa Territórios
da Cidadania é um
programa de desenvolvimento regional
sustentável que busca asseguar direitos
sociais às populações
das regiões do país
com menor desenvolvimento socioeconômico, com objetivo de
universalizar os programas
básicos de cidadania e garantir
o desenvolvimento. Trabalha com
base na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, em um plano desenvolvido em cada
território, com a participação da sociedade. Em
cada território, um Conselho Territorial composto
pelas três esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de desenvolvimento e
uma agenda pactuada de ações.
Foram definidos conjuntos de municípios unidos
pelas mesmas características econômicas e ambientais que tenham identidade e coesão social,
cultural e geográfica. Maiores que o município e
menores que o estado, os territórios conseguem
demonstrar, de uma forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas
e das instituições de cada localidade, o que facilita o planejamento de ações governamentais para
o desenvolvimento dessas regiões.
Em 2008 serão beneficiados 60 territórios, em
2009 serão 120 territórios em todo o País. Mais
de dois milhões de famílias de agricultores
familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, famílias de pescadores e
comunidades tradicionais terão acesso às ações
do programa (Brasil, 2008).
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Mapa da localização dos 60 territórios priorizados
pelo Governo
Federal em 2008.
Fonte: BRASIL,
MDA.

Assim, pode-se verificar se já existe um Conselho
Territorial e como ele é formado; se já foi elaborado um Plano Territorial de Desenvolvimento
Rural Sustentável e quais suas principais diretrizes; que políticas públicas estão direcionadas
para este território e como está sendo a implantação dessas políticas.
É importante que você e sua turma também reflita como a sua comunidade se relaciona com as
políticas publicas, procurando informações sobre
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como a população da comunidade está organizada
e quais têm sido suas pautas de luta e reivindicação, por que direitos e serviços. Se existem associações comunitárias, pode ser investigado como
elas articulam a comunidade para se relacionar
com as políticas e ações governamentais e quais
os resultados e conquistas das lutas travadas pela
comunidade junto ao Estado; entre outros aspectos.
Esse é um momento em quem pode ser retomada
a discussão sobre a Árvore dos Sonhos da Comunidade. O debate sobre estas questões pode
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ajudar na compreensão sobre como as associações podem contribuir para assegurar o direito
a população que representam, trabalhando pela
autonomia e sustentabilidade da comunidade.
Você e seus companheiros(as) de turma, juntamente com os educadores(as), podem elaborar
outras questões para reflexão sobre políticas
publicas existentes em sua comunidade, criando
novos métodos de pesquisa. Se desafie a isto,
convide os demais para um planejamento coletivo
e registre abaixo suas propostas de atividades.
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3.4. Sínteses Provisórias

Considerações de Aninha
Melhor do que a criatura,
fez o criador a criação.
A criatura é.
O tempo, o espaço,
normas e costumes.
Erros e acertos.
A criação é ilimitada.
Excede o tempo e o meio.
Projeta-se no Cosmos
Cora Coralina

http://www.guiasjp.com.br/fotos_noticias/foto_1169552871. 5522.jpg

Agora é a hora de organizar os aprendizados construídos acerca da temática estudada, de retomar as
reflexões e de revisar as idéias sobre tudo que foi discutido.
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3.5. Balaio de Textos

Glauco Regis Florisbelo,
Fernanda Testa Monteiro e
Simone Ribeiro

O Centro de Tecnologias Alternativas (CTA) é uma ONG
que atua na Zona da Mata de Minas Gerais na promoção
da agricultura familiar e da Agroecologia. Desde o início
da década de 1990, a entidade incorporou em suas
linhas de ação a perspectiva de fortalecer as organizações dos próprios agricultores e agricultoras com vistas
a torná-las protagonistas na construção do desenvolvimento local (DL). Essa estratégia foi assumida a partir
da percepção de que a simples adoção por parte dos
agricultores de tecnologias mais sustentáveis se mostrava incapaz de realizar mudanças mais profundas nas
comunidades e nos municípios. Ou seja, constatou-se
que era imprescindível incorporar uma perspectiva mais
ampla de análise para que transformações estruturais
ocorressem.
Assim, o CTA foi mudando sua atuação, procurando o engajamento dos agricultores e agricultoras em ações que
repercutissem de forma mais significativa em suas realidades. Tínhamos claro que o envolvimento das pessoas e
de suas organizações seria uma condição central para que
o processo de desenvolvimento ocorresse. Assim surgiu
o lema envolver para desenvolver, e passamos a tratar o
tema como envolvimento local.

Texto 8
A experiência da promoção do (des)envolvimento local na Zona
da Mata

principal dessas experiências esteve
centrado no fortalecimento das organizações locais, para que elas adquirissem maior capacidade de assumir de
maneira autônoma a condução desses
processos.
O CTA assessorou iniciativas de promoção do DL nos municípios de Araponga,
Acaiaca, Tombos e Espera Feliz, que
apresentam características ambientais
e agrícolas bem diferentes entre si.
Também os níveis de organização dos
agricultores são bastante heterogêneos.
Este artigo traz uma síntese das principais análises e lições aprendidas durante as sistematizações realizadas em
dois momentos da trajetória do CTA:
em 2003 e 2007.

Em geral, quando o tema do desenvolvimento local é
abordado, logo vêm à cabeça projetos grandiosos, vinculados à figura do poder público local e dos diferentes
atores sociais existentes na localidade. Entretanto, nossas
experiências nos ensinaram que é possível iniciar processos de DL mesmo que seja a partir de uma articulação
de poucos parceiros, desde que não se perca de vista a
necessidade de agregação de novos e diversificados atores, inclusive órgãos do poder público. Para tanto, o foco
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Conhecimento compartilhado da
realidade
Os processos de envolvimento local devem começar com um bom alinhamento as expectativas de todos os parceiros, que também devem ter clareza
dos objetivos e etapas a serem realizadas a partir das estratégias definidas.
Vale destacar que é importante que, ao longo do processo, esses objetivos
sejam retomados e discutidos.
Ainda na fase inicial, é necessário perceber as fragilidades presentes nas
organizações e propor caminhos para sua superação, que poderão ser logo
deflagradas.
A realização de diagnósticos nos municípios, com foco em suas áreas rurais,
foi uma estratégia que utilizamos em todos os casos.
Esses exercícios compartilhados de leitura e interpretação da realidade são
oportunidades para que ocorram o nivelamento de percepções e um grande
aprendizado coletivo, tanto pelas comunidades quanto pelas organizações
locais. Ao mesmo tempo, promovem a mobilização das comunidades; a divulgação do processo; uma nova percepção da realidade para agricultores(as) da
base e para as lideranças; e sobretudo, a identificação dos problemas e potenciais das comunidades e do município. Por isso, quanto mais as organizações locais participam da preparação e da realização do diagnóstico, melhor.
Nossa experiência demonstrou que as metodologias utilizadas devem ser
construídas e executadas pelo conjunto de parceiros, e nunca ficar somente a
cargo da assessoria.

Participação da juventude na construção do Plano de Ação de Espera Feliz
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Planejando o desenvolvimento local

A partir da avaliação das organizações locais sobre suas
capacidades de interferir o contexto em que atuam, duas
linhas de ação foram implementadas. A estratégia adotada nos municípios de Tombos e Acaiaca consistiu na elaboração de um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PMDRS). Em Araponga, iniciamos com um
Plano de Ação para o conjunto das organizações parceiras
que avançou para a elaboração de um PMDRS após algum
tempo, com o fortalecimento das organizações locais e
com a construção de relações com o poder público municipal. A experiência mais recente é a do município de
Espera Feliz, onde a princípio as organizações não se sentiam em condições de enfrentar a amplitude e a complexidade dos temas inerentes à elaboração de um PMDRS e
tampouco dialogavam com o governo local.
O plano de ação orienta e articula as estratégias das
organizações locais para o DL. Os temas tratados são
abrangentes, fruto das reflexões nas comunidades motivadas pelo diagnóstico. As perspectivas para a juventude
rural e os cuidados com o meio ambiente são exemplos
de questões enfocadas nesses processos. No entanto, as
propostas e ações planejadas terminam se restringindo
àquelas que estão dentro do campo da governabilidade
das organizações envolvidas.
No caso de Espera Feliz, as ações definidas no Plano de
Ação estiveram centradas no campo da formação e promoção da Agroecologia, no planejamento da produção
agroecológica para a comercialização coletiva, no cooperativismo e na valorização da cultura local.
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Assim, o plano de ação acaba orientando e articulando as próprias organizações sociais, dando a elas maior clareza de seu papel na condução
das atividades priorizadas. Nesse sentido, ele pode criar as condições
necessárias para que relações com o poder público sejam estabelecidas,
assegurando maior capacidade política para a defesa e a implementação
de programas públicos de interesse da agricultura familiar (seja por meio
da pressão ou da negociação).

O envolvimento de mulheres e jovens no
processo
Ter incorporado em nossas estratégias de trabalho uma perspectiva sensível às questões de gênero e de geração foi fundamental para qualificar
as ações voltadas para envolver ativamente as populações locais e suas
organizações nos processos de promoção do DL.
Nos espaços onde vivem, mulheres e jovens têm condições desfavoráveis
em relação aos homens adultos, em função de terem acesso limitado a
bens e recursos, além de pouca influência na tomada de decisões das
famílias e das organizações. Deixar de reconhecer essa situação é ignorar
as injustiças sociais e, por conseqüência, reproduzir as desigualdades. Do
nosso ponto de vista, não há processos efetivos de DL sem que mudanças
nas relações de gênero e geração sejam promovidas.
Vale ressaltar que a participação das mulheres e dos jovens nunca ocorre espontaneamente. Portanto, é preciso perceber como as relações de
poder estão estabelecidas para então orientar os trabalhos de forma a
garantir a sua presença. Algumas estratégias foram elaboradas e postas
em prática nesse sentido, entre elas: a organização de grupos separados
de homens adultos e mulheres adultas, rapazes e moças, em todas as
etapas, desde o diagnóstico até a elaboração de propostas; a adequação
dos horários das reuniões às mulheres; e a garantia de espaços-creche e
de animadores para as crianças durante os eventos. Foi necessário também assegurar momentos paralelos de capacitação e fortalecimento das
mulheres e dos jovens para que estes se sentissem em melhores condições de intervir nos espaços conjuntos. Além dessas medidas, foi importante manter esse tema na agenda permanente de debate nos espaços de
coordenação dos processos.
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O papel da assessoria e das organizações locais
O CTA vivenciou dois momentos distintos no que se refere
à natureza de sua assessoria aos processos de desenvolvimento local, que corresponderam ao fato de os técnicos
residirem ou não nos municípios. A presença do técnico
no local proporciona um conjunto grande de vantagens,
mas também implica em desvantagens. Ao morar no município, o técnico normalmente atua na mobilização dos
atores sociais, na animação do trabalho, assim como na
articulação política, quando fica responsável por garantir que o tema do DL seja um fio condutor e que esteja
presente na pauta de todas as organizações locais. Porém, percebe-se que, embora a presença permanente da
assessoria permita que o trabalho se torne mais efetivo
e constante, quando não há técnico local, as organizações acabam assumindo essas tarefas, o que certamente
incrementa o seu nível de apropriação política e metodológica do processo. Portanto, é certo que os processos de
DL necessitam de pessoas e organizações que estimulem
a participação, que articulem as agendas e os trabalhos e
que mantenham o projeto ativo mesmo quando nenhum
evento está sendo realizado. Mas o ideal é que cada vez
mais as organizações locais chamem para si essas atribuições. Afinal, com o avanço dos trabalhos, há a tendência
de as ações se tornarem mais complexas, o que exige o
emprego de muito tempo em atividades de mobilização e
animação.
Em Espera Feliz, por exemplo, foram indicados dois agricultores para atuar como mobilizadores, ou seja, como
responsáveis pela animação do processo e articulação
política das ações junto às organizações locais. O CTA
acompanhou à distância, estando presente em alguns
momentos-chave. Foi estabelecida uma coordenação
colegiada, com representantes das organizações sociais
locais e do CTA.
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Nesse contexto, o CTA tem o papel de assessorar metodologicamente o conjunto das atividades, valendo-se de seus
acúmulos adquiridos pela vivência de outras experiências
similares. Atua também na mediação dos debates entre
as organizações locais. Nesse caso, cumpre uma dupla
função: ao mesmo tempo em que contribui com um olhar
externo, é parte envolvida, já que integra a articulação de
entidades que desenvolvem as ações no município. Independentemente do papel que desempenha nos diferentes
momentos do processo, uma atenção permanente sempre
é dispensada para assegurar que a assessoria favoreça a
emergência de um ambiente de construção coletiva, prevenindo- se do risco de dar o tom metodológico sozinha.
O CTA já prestava assessoria técnica às experiências agroecológicas existentes nesses municípios. Com os processos
de diagnóstico e planejamento, houve uma reorientação
dessa assessoria para garantir uma articulação entre as
ações técnicas e as demais, buscando ampliar a escala e
alcançar um número maior de famílias na promoção da
Agroecologia a partir da valorização dos exemplos das
famílias pioneiras na prática agroecológica.
Coube também ao CTA estabelecer uma ponte entre as experiências, promovendo intercâmbios entre as lideranças,
assim como entre as experiências e instituições de ensino
e pesquisa, como a Universidade Federal de Viçosa (UFV)
e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(Epamig). Diversos projetos de pesquisa e de extensão foram elaborados e implementados partindo das demandas
apontadas nos PMDRS e nos Planos de Ação.
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Conclusão
A vivência de processos participativos de (des)envolvimento local tem caráter formativo e fortalece as organizações
sociais envolvidas, pois possibilita a aproximação entre
elas, facilita o intercâmbio de informações, a negociação
de prioridades e a articulação de ações conjuntas a partir
da construção compartilhada de uma percepção sobre a
realidade local.
É por isso que o fortalecimento das organizações sociais
locais figura como um objetivo central nos processos
de (des)envolvimento local. Podemos relacionar alguns
indicadores alcançados nesse sentido: a capacidade de
diferenciação de papéis entre as organizações sociais; o estabelecimento de um conjunto de estratégias e, com base
nelas, a execução de ações coerentes; o grande reconhecimento da organização local por parte de sua base social
e o constante envolvimento de novas pessoas nos seus
trabalhos; e a renovação dos quadros políticos das organizações, sem que a qualidade da intervenção seja reduzida.
Assim, o que nossa experiência de vários anos nos ensinou, em síntese, é que a atuação protagonista das organizações locais ocorre quando é orientada por princípios
como autonomia e independência, mantendo e incentivando suas capacidades de proposição e negociação junto
ao poder público e suas habilidades para elaborar e implementar projetos próprios voltados para a promoção do
desenvolvimento local, sempre com base no ativo envolvimento das pessoas e organizações.
Glauco Regis Florisbelo
engenheiro agrônomo do CTA
glauco@ctazm.org.br
Fernanda Testa Monteiro
engenheira agrônoma e consultora do CTA
fernandamonteiro5@hotmail.com
Simone Ribeiro
pedagoga do CTA
simone@ctazm.org.br
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Texto 9
Nascente na
comunidade de
Tombo: Da preservação
das nascentes ao
desenvolvimento local

Marcio Pereira Silva

O município de Medina, localizado na região do Médio Jequitinhonha,
Minas Gerais, assim como outros municípios vizinhos, vivencia um grande desafio relacionado aos rumos do seu desenvolvimento. A expansão
desenfreada da atividade mineradora realizada por empresas de extração
de granito vem causando enormes danos ambientais, colocando em risco
a permanência das famílias de agricultores que compõem a maior parte
da população rural da região.
A partir da iniciativa de um grupo de agricultores e agricultoras, que
entendiam que o seu futuro estaria comprometido caso não se mobilizassem para reverter as tendências de degradação das nascentes em
função da mineração de granito, o Sindicato de Trabalhadores Rurais
(STR) de Medina se sensibilizou e passou a tomar providências concretas.
De forma articulada com associações comunitárias do município, o STR
procurou estabelecer parcerias com outras instituições no sentido elaborar e executar uma estratégia para enfrentar o problema. O Instituto dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do Jequitinhonha
(Itavale), uma entidade de abrangência regional e a Universidade Federal
de Lavras foram os primeiros a se comprometer e, por meio dessa parceria interinstitucional, foi desenvolvido o projeto Gestão e Conservação
de Nascentes de Medina. A ação articulada em torno à execução desse
projeto criou as condições para que, com o tempo, outras questões relacionadas ao desenvolvimento local fossem incorporadas à agenda dessas
instituições.
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O ponto de partida
O meio rural da região é essencialmente ocupado por
uma agricultura de base familiar, produtora de lavouras
diversificadas e de pequenos animais. A principal fonte de
sustento das famílias dos municípios é a produção própria ou a renda da aposentadoria dos idosos. Embora a
agricultura de Medina enfrente sérias dificuldades como
resultado do histórico descaso do Estado com relação à
produção familiar, a chegada das empresas de mineração
ao município agravou bastante a situação.
Apesar disso, sob o pretexto de gerar emprego e renda,
a extração do granito nas pedreiras de Medina foi fortemente incentivada, sendo beneficiada pela administração
municipal com a isentação de impostos por um período
de quinze anos. Atualmente, existem 31 pedreiras distribuídas em diferentes localidades do município e, ainda
que seja uma atividade recente na região, a mineração
já causou danos ambientais e sociais graves devido à sua
exploração desordenada e sem planejamento.
Para enfrentar a situação, as organizações dos agricultores decidiram fazer um levantamento sobre as condições
das nascentes nas áreas rurais. Para tanto, contaram com
a contribuição de uma turma de alunos do projeto Semear3 composta por jovens e adultos das próprias comunidades. Em conjunto, alunos e famílias das comunidades
elaboraram desenhos em cartazes para mapear e descrever como se encontravam as nascentes.
Após a finalização do levantamento, foi realizado o Seminário de Gestão das Águas, oportunidade em que os resultados da pesquisa foram apresentados e debatidos. A
partir daí, o trabalho foi ganhando uma dinâmica própria,
buscando sempre levar a discussão a outros espaços,
como reuniões, seminários e fóruns regionais e estaduais,
além de apresentar reivindicações ao poder público local
e organizar passeatas e manifestações.

Projeto de educação de jovens e adultos implantado pela Central Única de Trabalhadores (CUT) em parceria com o STR de
Medina.

3
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Articulando parcerias e novos temas
A parceria do sindicato com a Universidade Federal de Lavras permitiu
que outras organizações de fora do município fossem incorporadas ao
processo4 , inclusive facilitando a obtenção de financiamentos para assegurar o avanço dos trabalhos. Na própria região, o sindicato conseguiu
também angariar apoios importantes de outras organizações locais, como
as Associações de Assentados da Reforma Agrária, a Associação Escola
Família Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha (Aefambaje) e alguns
STRs de outros municípios.
O avanço dos trabalhos foi conduzido de forma que a iniciativa não
ficasse restrita a ações voltadas para a conservação das nascentes, cuja
situação a cada dia se torna mais preocupante. Assim, desde o início da
experiência, há oito anos, o sindicato e seus parceiros mobilizaram as
comunidades do município para a realização de um conjunto de atividades importantes, dentre as quais destacam-se: o cercamento de 16
nascentes; visitas de intercâmbio a experiências inovadoras com enfoque
agroecológico; seminários na Escola Família Agrícola Bontempo, situada em Itaobim (MG); cursos técnicos para os agricultores e agricultoras
realizados na Universidade Federal de Lavras; oficinas de capacitação
sobre produção de mudas de espécies nativas e construção de viveiro de
mudas; Seminários de Gestão das Águas e Meio Ambiente e Feiras Municipais de Reforma Agrária em Medina; e produção de cartilhas e boletins
informativos para divulgação das experiências.
As questões da preservação das nascentes, o cuidado com a produção de
alimentos saudáveis e a situação geral do meio ambiente no município
foram os temas a partir dos quais todas essas iniciativas foram motivadas.
Além disso, foram promovidas reflexões junto às comunidades para que
elas se mobilizassem para construir alternativas viáveis para o desenvolvimento local que respondessem às suas necessidades e anseios. Vale
destacar que a constante reflexão e o resgate das ações desenvolvidas
são importantes para a continuidade da caminhada.

As organizações foram: Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar Justino Obers (Núcleo PPJ); Universidade Federal
de Lavras; Programa Universidade Solidária, pela Petrobras; Federação Nacional dos Estudantes em Administração (Fenead);
Coordenadoria Ecumênica de Serviços (Cese); Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase); Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar.

4
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A sistematização da experiência e seus
impactos
Recentemente, o Itavale realizou uma sistematização sobre a trajetória do trabalho no município. Além de avaliar a experiência em si, esse
esforço teve como objetivos fornecer referências para organizações que
desejam promover iniciativas similares em outras regiões, sensibilizar os
poderes públicos nas esferas municipal e regional sobre o potencial do
enfoque agroecológico para o desenvolvimento rural e, por fim, fundamentar a construção coletiva de alternativas de conservação da natureza, de modo a influenciar as políticas públicas implementadas no Médio
Jequitinhonha.
Nesse sentido,
a sistematização consistiu na
descrição das
formas atuais do
uso da água pelas
comunidades, na
identificação dos
setores rurais que
possuem maior
número de nascentes e quais
deles enfrentam
os maiores problemas de escassez
de água.

A sistematização permitiu também a realização de um levantamento de informações
mais gerais sobre a situação das comunidades rurais no município. Entre os temas enfocados estavam o acesso à educação, à terra, à água e ao crédito; a situação da documentação das famílias; as condições sanitárias e tipos de moradia; a disponibilidade de
energia; a participação em organizações; e o envolvimento na experiência de gestão e
conservação de nascentes. Essa foi também uma oportunidade para quantificar o número de famílias nas comunidades e atualizar a leitura sobre seus sistemas de produção. O
diagnóstico foi realizado com uma amostra de aproximadamente 30% das pessoas de 29
comunidades rurais.
O documento final foi apresentado e referendado nas próprias comunidades.
Foi também apresentado em um seminário realizado na sede do município que contou
com a participação de cerca de 300 pessoas, a maioria representantes das comunidades
rurais, mas também de escolas, de organizações parceiras, de órgãos públicos, como o
Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais (Emater), e algumas ONGs que atuam no Médio Jequitinhonha.
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O diagnóstico teve grande importância na orientação dos trabalhos do
sindicato, uma vez que permitiu conhecer melhor a realidade da agricultura do município e verificar os resultados positivos de sua atuação durante os oito anos de execução do projeto de conservação de nascentes.
Os agricultores e agricultoras, por sua vez, percebem que as coisas estão
mudando aos poucos em suas comunidades. As famílias avaliaram que o
trabalho desenvolvido trouxe um ganho de consciência ambiental considerável. Hoje, as nascentes são preservadas, pois sabe-se que a água é
um recurso que pode se esgotar a qualquer dia. Portanto, a experiência
possibilitou também o maior envolvimento e interação social entre os
trabalhadores e trabalhadoras em ações para a valorização desse recurso
natural de grande importância para todos. Um maior cuidado com relação
ao destino do lixo doméstico também é generalizado.
Além disso, houve uma revalorização da cultura local, com a reorganização dos grupos de reisado e contradança, que foram convocados a se
apresentar nos momentos culturais durante os seminários e feiras.
Muitos agricultores e agricultoras reconhecem a importância do sindicato
nesse processo e o consideram como uma escola que não tiveram quando
jovens, já que é lá que se mantêm informados “sobre tudo o que acontece e que seja de nosso interesse”. As associações comunitárias rurais também têm buscado atuar contra a degradação do meio ambiente e assegurar a participação de seus representantes nos Conselhos Municipais (de
Desenvolvimento Rural, Saúde, Assistência Social, Criança e Adolescente,
Segurança Pública) e nos fóruns de abrangência regional e estadual em
que o tema é debatido.
Marcio Pereira Silva
acadêmico de Serviço Social e
funcionário do STR Medina
itavale2004@yahoo.com.br
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Tecendo sonhos, utopias e
projetos de vida da juventude
do campo
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Semeou o dia todo
e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.
Ele semeava tranqüilo
sem pensar na colheita
porque muito tinha colhido
do que outros semearam.
Jovem, seja você esse semeador
Semeie com otimismo
Semeie com idealismo
as sementes vivas
da Paz e da Justiça.
Poema Mascarados, Cora Coralina
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4 Juventude(s) do Campo em
Movimento

Fotos: Programa Saberes da Terra, Pará.Saiu
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lutando, se organizando, mobilizando, produzindo, conquistando direitos e oportunidades. Jovens agricultores/
as familiares, assentados/as da reforma agrária, negros/
as, quilombolas, extrativistas, indígenas, pescadores/as
e tantas outras juventudes, têm protagonizado marchas,
experiências juvenis, movimentos sociais.
Na 1ª Conferência Nacional de Juventude realizada no
Brasil em abril de 2008, mais de dois mil delegados deliberaram as prioridades das bandeiras da juventude por
políticas públicas. As juventudes do campo foram reconhecidas no seu direito à educação e, assim, uma das
propostas aprovadas está centrada na garantia do acesso
ao ensino médio a populações do campo.
A preocupação com a questão ambiental também teve
centralidade dos debates e prioridades5 da juventude
nessa 1ª Conferência Nacional. Nesse sentido, três deliberações foram aclamadas como prioridade para as lutas
juvenis:

1. Criar uma política nacional de juventude e meio ambiente que inclua o “Programa Nacional de
Juventude e Meio Ambiente”, institucionalizado em PPA (Plano Plurianual), com a participação dos
jovens nos processos de construção, execução, avaliação e decisão, bem como da agenda 21 da
juventude que fortaleça os movimentos juvenis no enfrentamento da grave crise ambiental global e
planetária, com a construção de sociedades sustentáveis.
2. Qualificar a juventude nas áreas ambientais, utilizando recursos como do FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador), entre outros, para atuarem em projetos de educação ambiental, unidades de conservação, ecoturismo, recuperação das áreas degradadas dentre outras.
3. Criação e ampliação de assentos para juventude assegurados com direito a voto em todos os conselhos, comitês e órgãos de fiscalização, deliberação e gestão nas áreas socioambiental e de desenvolvimento, nas esferas municipais, estaduais e federal
Fonte: www.juventude.gov.br
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Prioridades também foram asseguradas às múltiplas
diversidades que marcam a juventude brasileira. Povos
e Comunidades Tradicionais, Jovens Negros e Negras,
Juventude do Campo, estão na história como prioridades
nas políticas de juventude.
Das 69 Resoluções, 22 foram eleitas como prioritárias.
Destas, também merece destaque a proposição de incluir
no Plano Plurianual (PPA) uma política nacional de juventude e meio ambiente.
Múltiplas experiências e políticas públicas vêm sendo
implementadas no país. Entidades da sociedade civil e
movimentos sociais do campo têm liderado programas
e ações, bem como atuado no seu controle social. Os
Governos nas diferentes esferas – Federal, Estadual e
Municipal – têm assumido sua responsabilidade na gestão
de políticas para jovens do campo e cidade. Há muito ainda a ser feito, mas são incontestáveis os avanços no país.
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Muita coisa boa está acontecendo no campo
Brasil afora...
MOC: Territórios rurais com jovens
(Fonte: http://www.moc.org.br/noticias)

Com a formação de coletivos, a juventude rural
implementa alternativas para fixar o jovem no
campo.

estruturando com intuito de estimular o
desenvolvimento local e garantir a autonomia
dos jovens.

Para os jovens que moravam nas zonas rurais
da região Semi-árida era insatisfatória a falta
de alternativas de geração de trabalho e renda.
Por causa da escassez de oportunidades, os
jovens saiam do campo para procurar melhores
condições de vida nas grandes cidades. Para
mudar essa situação, a juventude, movimentos
sociais e entidades sindicais começaram a
articular ações para firmar o jovem em seu
território.

De acordo com Emanoel Sobrinho, integrante
do Programa de Políticas Públicas do MOC,
a concepção de juventude veio a partir dos
coletivos que mostram o jovem como sujeito
de direitos e protagonista de sua história.
“Atualmente, os jovens participam dos conselhos
tutelares, sindicatos e outras entidades que
estão apoiando os coletivos e respeitando a
autonomia da juventude”, conta.

Em 2004, foi iniciada a formação dos Coletivos
Municipais de Jovens, onde a juventude
começou a ter oportunidade de expor as
necessidades de suas comunidades nos
espaços de debate da sociedade civil e poder
público. “Dessa forma, os jovens organizados
e conscientes estão preparados para cobrar do
poder público a elaboração e implementação
de políticas públicas para a juventude”, afirma
Givanildo Braz, coordenador regional dos
coletivos e agricultor familiar.
Formado por 23 municípios dos Territórios do
Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão, o
Coletivo Regional da Juventude articula ações de
conscientização e formação política da juventude
rural, onde cada município conta com assessoria
dos movimentos sociais e entidades sindicais.
Com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de
Serviços (CESI), Movimento de Organização
Comunitária (MOC) e outras entidades
da sociedade civil, os coletivos foram se
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Ampliando horizontes - Através das capacitações
realizadas nos coletivos, os jovens aprendem
processos educativos voltados para a
realidade do semi-árido, observando limites,
potencialidades econômica, social, política,
cultural e ambiental. Durante as capacitações,
o jovem discute temáticas relacionadas à
cidadania, políticas públicas e geração de renda
na agricultura familiar do semi-árido.
Com o conhecimento adquirido nas capacitações,
os jovens desenvolvem experiências de geração
de trabalho e renda na agricultura familiar. No
município de Nova Fátima a juventude inaugurou
a lanchonete Beijuventude que tem fins
lucrativos voltados para os jovens que participam
do projeto.
Outra iniciativa para geração de renda pode
ser observada na comunidade de Belo Alto,
no município de Candeal, onde os jovens se
articularam para realizar em fevereiro de 2008
um dia de lazer para arrecadar fundos que serão
destinados para o pagamento da documentação
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dos jovens. A juventude organizada também
desenvolve assessoria a entidades comunitárias
e buscam a inserção profissional nas entidades
locais.
Braz conta que no município de Candeal, os
jovens estão buscando o apoio da sociedade
civil e poder público para instalar um cursinho
pré-vestibular no município com objetivo
para aumentar a participação dos jovens nas
universidades.
Segundo Braz, os territórios rurais não possuem
uma política permanente e efetiva para os
jovens. “Não se pode pensar em uma política
limitada, por isso, precisamos pensar em ações
que envolvam todos os setores que melhorem
a qualidade de vida da juventude. Entre esses
estão a educação, saúde, moradia, lazer e
segurança alimentar”, explica.
Participação política - Por causa do
conhecimento adquirido nas capacitações
de geração de renda e crédito, Givanildo que
participa a dez anos do movimento social conta
que investiu em sua propriedade através da
aquisição de crédito pelo Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
“Antes de participar dos coletivos eu não tinha
uma perspectiva política, agora me sinto feliz
por participar dos espaços de discussão e poder
desenvolver novas técnicas de trabalho”, explica.
Outro exemplo de mudança através da
participação política aconteceu com Jocivaldo
Bispo, morador da comunidade de Limoeiro, no
município de Antônio Cardoso. O jovem, que
atualmente tem 26 anos, participava do coletivo
e devido a seu desenvolvimento através das
capacitações e interesse no âmbito político se
tornou secretário de agricultura do município.
Para planejar ações para 2008, nos dias 29 e
30 de janeiro, os coordenadores regionais dos
coletivos de jovens se reúnem no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais em Valente para construir o
planejamento regional, onde serão debatidas as
necessidades de cada município.
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CONTAG: Juventude Rural em Marcha
Em 2007 a Confederação Nacional dos Trabalhadores
Rurais (CONTAG) realizou o Festival da Juventude Rural.
Aproximadamente cinco mil jovens estiveram mobilizados
em Brasília, depois de terem realizado 15 Festivais Estaduais
e elaborado um documento entregue à Frente Parlamentar
da Juventude da Câmara dos Deputados e à Presidência
da República. O documento trata de educação, es¬porte
e cultura no campo, temas de grande importância para a
juventu¬de. Na área educacional, a principal reivindicação
é a interiorização da universidade pública. Para o esporte
e cultura, é reivindicada a criação de políticas específicas e
investimentos para os jovens rurais.
O Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros é uma
das ações implementadas pela CONTAG juntamente com
as Federações dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
no Brasil. No Consórcio os jovens têm aulas de cidadania e
conhecem um pouco mais sobre o trabalho dos sindicatos
nos municípios. “Antes, os jovens achavam que sindicato
era coisa de aposentado. Hoje eles estão mudando a cara
do movimento social dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais e levantando nossas bandeiras de lutas”, destacou
o dirigente da Fetase (Federação dos Trabalhadores da
Agricultura de Sergipe). As aulas duram quatro meses.
Este ano 180 jovens serão capacitados no estado. O
Consórcio da Juventude Rural é uma parceria entre Contag
e Ministério do Trabalho e Emprego, e se insere dentro do
Programa Primeiro Emprego. (http://www.contag.org.br/
noticia.php)
O Programa Jovem Saber, que consiste na formação
de jovens a partir de três eixos de estudo: Formação
Profissional, Política Sindical e Política Pública. São
enfocados temas como desenvolvimento rural sustentável,
educação do campo, agroecologia, organização da
produção, gênero, organização social, entre outros; é mais
uma importante ação político-pedagógica desenvolvida pela
CONTAG.

9

9

Formação
Profissional

Política
Sindical

Política
Pública

Disponível em www.contag.org.br
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Cerca de cinco mil jovens, participantes do 1° Festival da
Juventude Rural, realizam caminhada na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, nesta quinta-feira (29). Ao som do
frevo e do boi-bumbá, a juventude se reuniu na frente do
Ministério da Educação. Agora eles seguem para a Câmara
dos Deputados.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 139

18/03/2010 13:15:58

140

MST em Movimento

10

OJ - Como a juventude do movimento se organiza?
AN - A discussão de juventude no movimento
já é antiga, mas ela é muito mais de acúmulo
individual, muito menos organizativo e muito
menos um coletivo da organização. Esseano, o
MST entendeu que a questão da juventude é
uma prioridade para estarmos não só discutindo,
mas pautando políticas específicas. Esse ano
foi um ano mais de estudo e de elaboração de
linhas políticas e elaboração teórica. Fizemos
um diagnóstico sobre o que afeta não só a
juventude rural, mas também a juventude
urbana, e como é que nós do MST vamos nos
inserir nesse debate e nessa discussão e o que
queremos com a juventude. Então, basicamente

para nós esse ano, foi esse espaço de acúmulo
teórico e metodológico para a partir do ano
que vem centrarmos fogo na discussão efetiva.
Não só na discussão de seminário, fazer ação
direta, mas também sem deslocar o debate da
juventude da discussão estratégica, da discussão
da organização. Não queremos só pensar em
juventude para lutar para políticas públicas que
sejam necessárias para a permanência do jovem
no campo. Isso é importante, mas o nosso foco
principal é como podemos colocar essa juventude
que está lá nos assentamentos e acampamentos
da reforma agrária para pautar a questão da luta
pela reforma agrária e da luta por outra sociedade
que é nosso grande objetivo.

10
Entrevista pelo Observatório Jovem (OJ) da Universidade Federal Fluminense (UFF) com o jovem Antonio Francisco Neto,
militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
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OJ - Você acredita que há alguma relação entre o jovem permanecer na terra e
participar de algum movimento de juventude rural?
AN - Claro. Em vários assentamentos existem
experiências em relação à juventude que não
conseguimos sistematizar bem ainda, mas para
um jovem participar da discussão de juventude
dentro de um assentamento é extremamente
importante e necessário que ele se sinta parte
dessa estrutura, que ele se sinta um jovem do
campo. Infelizmente hoje a sociedade reproduz
uma lógica de que o campo é atrasado. As
próprias professoras que vão dar aula dentro dos
assentamentos dizem: “Meu filho, estude para
você não ser igual a seu pai que trabalha na terra,
estude para ir para a cidade ganhar dinheiro”.
Como se a cidade fosse o único espaço onde

fosse digno de sobreviver e como se trabalhar
na terra, ser agricultor, fosse uma coisa atrasada,
indigna. Passam aquela imagem do trabalho
pesado que é ruim, que a juventude não quer
pegar na enxada, isso é mentira. Claro que tem
uma parte dos jovens que não quer trabalhar
no campo, não porque o trabalho é pesado, mas
porque eles pensam em outras coisas para a vida
deles e isso faz parte de fazermos com que o
jovem saiba o que ele quer. Se ele quer ficar, tem
que ter as mínimas condições para que ele possa
ficar. Tem que ter escola, posto de saúde, estrada,
mas ele tem que ter essa autonomia também de
dizer se ele quer ou não ficar, mesmo tendo essas
condições.

OJ - Então, a militância no movimento social valoriza o campo para o jovem?
AN - Isso. Sempre costumamos dizer que a
militância para nós é perspectiva de vida. Porque
hoje vivemos em um mundo onde não existe
trabalho, não existe um mínimo de condições
do jovem sobreviver. E a militância para nós é

perspectiva de vida mesmo. Fazer militância e
luta social para uma outra construção de vida,
para garantir que a gente pense no futuro e
principalmente fortalecer a nossa luta enquanto
movimento rural.

OJ - Mas quem são os jovens para o MST?
AN - Essa é uma pergunta que passamos cinco
dias na semana passada sentados na cadeira
estudando para ver o que era jovem para o
movimento e ainda não conseguimos responder.
Chegamos a conclusões desde as mais simples,
que é uma faixa etária, que é aquele senso
comum da faixa etária como uma transmissão
transição? da infância para a idade adulta, até
discussões como a de que juventude abrange o
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mundo todo, que joga para o alto essa questão da
faixa etária e leva em conta até o se sentir jovem,
assim poderia ser jovem até aquele cara que tem
50 anos e diz que jovem é estado de espírito. Mas
aí essa discussão foi muito rica porque ao mesmo
tempo em que não conseguimos fechar essa
discussão, ela dá pistas e indicações interessantes
para tocarmos para onde queremos ir.
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FETRAF: a juventude do campo não é
um gueto
Em entrevista11 , a Coordenadora Nacional da Juventude da
Fetraf-Brasil e membro do Conselho Nacional de Juventude,
fala sobre a juventude do campo.

[Pergunta]
Como se dá o diálogo
da juventude dentro da
FETRAF?

[Severine Macedo]
Nós apostamos na FETRAF como um instrumento de luta
da organização dos agricultores e agricultoras familiares,
mas é necessário o aprofundamento da pauta da juventude.
Temos que dar conta da discussão do todo e levar com mais
força essa agenda para dentro do movimento sindical. Por
isso temos os coletivos de jovens, espaços que reúnem os
jovens nas comunidades. A lógica da organização é que estes
jovens componham um coletivo nos seus municípios e se
juntem com os sindicatos da região, num coletivo regional. Os
coletivos se unem estadual ou regionalmente - caso do Sul,
uma federação única de três estados – e estão diretamente
ligados à Executiva da FETRAF. Desta forma, a juventude está
dentro das direções, pauta a discussão global e elabora suas
reivindicações específicas.
O importante é que temos autonomia do ponto de vista de
elaboração, proposição e execução das políticas. A instância é
a direção, mas estamos lá para discutir. É uma briga, porque
é um espaço a ser conquistado, ainda mais no movimento
sindical rural que historicamente é muito machista. Aos
poucos, estamos mudando essa história. Este é um espaço,
inclusive, para incentivarmos as jovens agricultoras a iniciar a
participação.

[Pergunta]
Quais as bandeiras da
juventude do campo?

[Severine Macedo]
Para nós terra, educação e geração de trabalho e renda são
centrais. Obviamente, tem que entrar todo o debate o acesso
à cultura, ao lazer e ao esporte, porque não queremos só
trabalhar. Queremos ter uma vida de qualidade no campo e
construir condições de opção.

11
Entrevista concedida à José Dirceu. Disponível em http://www.zedirceu.com.br/index.php e http://www.construindoumnovobrasil.com.br/site/noticia.asp.
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Se o jovem ou a jovem querem ir para a cidade, não há
problema, eles têm que ter esse direito de optar. Agora, que
não vá embora por falta condições de ficar no campo. Várias
pesquisas que desenvolvemos apontam que cerca de 55% a
60% dos jovens gostariam de permanecer no campo, porque
gostam da convivência familiar, da vida mais tranqüila na
comunidade, com mais autonomia sobre o trabalho e sem
patrão. Porém se não tivermos as condições que garantam
isto, eles vão embora. A construção dessa condição é
fundamental.
No caso das meninas, a educação precisa oferecer uma outra
projeção. Por que não incentivarmos o desenvolvimento
de atividades não-agrícolas, que as agreguem? Por que
não criarmos no espaço rural serviços que venham a
melhorar a infra-estrutura e não só a produção agrícola ?
Nós reafirmamos a produção agrícola porque a agricultura
familiar é responsável pela alimentação do país. Mais de 70%
dos alimentos que o brasileiro consome diariamente, saem
da agricultura familiar e não do agronegócio.
É necessário que esse modelo, que é econômico, mas
também social, continue se reproduzindo. Essa questão,
que envolve a sucessão, é fundamental. Nós apostamos
na juventude porque ela é fundamental para darmos a
continuidade ao modelo de agricultura familiar. Ela está
na base da construção desse projeto de sociedade que
queremos. Por isso, a juventude deve ser vista como
protagonista. Não se trata só da permanência do jovem,
estancar seu êxodo e garantir a sucessão da terra, mas de
apontar a juventude rural como protagonista do projeto de
desenvolvimento. Nós não seremos sempre jovens.
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Experiências nos
CEFFA’s

Resultados Alcançados Pela Casa
Familiar Rural
O Programa tem como resultados os seguintes
aspectos:

Os CEFFA’s (Centros Familiares de
Formação por Alternância (CEFFAS) têm
empreendido lutas significativas no Brasil
e acumulado experiência com a Pedagogia
da Alternância, tendo se constituído numa
importante referência no país. Entre
as experiências pode se destacar a da
ARCAFAR-SUL .

+ Melhoria da qualidade de vida das famílias 		
envolvidas.
+ Integração do jovem com a família e com a 		
comunidade.
+ Aumento da auto-estima do jovem e da família.
+ Criar novas oportunidades de trabalho e renda no
próprio meio.
+ Jovem e família com qualificação e formação.
+ Jovem com um projeto profissional de vida.
+ Permanência do jovem no próprio meio de forma
empreendedora.
Atualmente, são 11.300 famílias envolvidas, 4.200
jovens em formação e 8.100 jovens formados.
Sendo que destes 86% permanecem no seu meio
desenvolvendo suas atividades com qualidade de
vida.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/Image/noticias_portal/Mesa%20Redonda(1).jpg
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O Projeto Profissional de Vida do
Jovem:
Ao iniciar seus estudos na Casa Familiar Rural o jovem
é orientado a construir o seu Projeto Profissional de
Vida. É um meio de o jovem concretizar as pesquisas dos
Planos de Estudo, buscando conhecer melhor a realidade
sócio-econômica, cultural, política e profissional regional.
Começar a pensar no futuro como profissional.
O projeto educativo de cada CFR contribui, assim, para
a constituição de um novo tecido social e econômico
no contexto local. Ocorre a inserção no próprio meio
de origem com a geração de emprego, de renda e de
riquezas. A relação entre teoria e prática desenvolve as
pessoas e estas, por sua vez, desenvolvem seu meio.
É a educação do campo em seu conceito mais atual com
a realidade. Uma equipe de monitores é responsável
pela organização, dinamização das atividades docentes
e pela elaboração, conjuntamente com a Associação de
Pais, Jovens Formados e Entidades Parceiras, do Plano
de Formação, sempre respeitando o calendário agrícola
da região em que a unidade educativa está situada e
com apoio e assessoramento técnico e pedagógico de
entidades locais, regionais e nacionais. O jovem também
é orientado na elaboração do seu projeto profissional de
vida, especialmente por meio de visitas às famílias durante
os períodos de alternância.
O Projeto é um meio de buscar inserção no mundo do
trabalho, ou seja, de implementar um empreendimento
que gere emprego e renda para o jovem e sua família.
Com este instrumento é possível proporcionar aos jovens
uma alternativa de futuro para o campo. Por isso, os
Planos de Estudo se orientam nesta linha, da Orientação
Profissional de Jovens Empreendedores Rurais. Esta
estratégia depende do grau de compromisso do jovem e,
sobretudo, da idade.
Todos são incentivados a construírem o seu projeto de
vida, mesmo aqueles que pretendem sair do campo para
continuar seus estudos na cidade. Para aqueles, cuja
perspectiva é permanecer no campo e não continuar os
estudos o Projeto Profissional será uma alternativa de
inserção profissional.

Educando_5_desenv_sustentavel_final_16_03_10.indd 145

18/03/2010 13:16:03

146

Governo Federal: Brasil,
um país de todos
O Governo Federal nos últimos anos tem desenvolvido
importantes políticas de juventude no país. O Guia
de Políticas Públicas de Juventude (2006) enfoca os
Programas governamentais. Destaca-se no que se refere
à juventude do campo o Programa PRONAF Jovem,
Programa Minha Primeira Terra e o Saberes da Terra.
A institucionalização da política nacional de juventude
é um elemento histórico no Brasil, considerando-se que
até então, no Brasil, ainda não havia esse registro de
elaboração, articulação e implementação de políticas
públicas de juventude integradas.
A criação da Secretaria Nacional de Juventude e do
Conselho Nacional de Juventude são expressões da
vontade política do Governo Federal em garantir direitos
aos jovens no Brasil.
A âncora da Política Nacional de Juventude é o ProJovem.
O ProJovem - Programa de Inclusão de Jovens - foi criado
pela Lei 11.129/2005 como um dos pilares da Política
Nacional de Juventude junto com a Secretaria Nacional de
Juventude e o Conselho Nacional de Juventude.
Em setembro de 2007 o Governo Federal redimensionou
o Programa, constituindo-o como Programa Integrado
de Juventude - ProJovem, aglutinando as seis principais
iniciativas ministeriais em implementação até então:
Agente Jovem, Saberes da Terra, ProJovem, Consórcio
Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de
Fábrica.
Na atual versão, o “novo” ProJovem tem como meta sair
dos atuais 467 mil jovens atendidos e atingir 4,2 milhões
de jovens até 2010. Sua nova estrutura contempla quatro
Programas integrados: ProJovem Adolescente, ProJovem
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador.
As Resoluções da 1ª Conferência Nacional de Juventude
constituíram as bases do “Pacto Pela Juventude: o Brasil
precisa, a juventude quer!” lançado em agosto de 2008.
O Pacto é referenciado nos seguintes parâmetros na
implementação das políticas públicas de juventude:
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•

Jovens como sujeitos de direitos

•

Faixa Etária

•

Valorização da diversidade juvenil

•

Políticas Públicas articuladas e
integradas

•

Transversalidade das políticas

•

Desenvolvimento Integral

•

Criação de órgãos especializados em
Juventude

•

Participação e Conselhos de
Juventude

Resultante de processos participativos
de construção e debates envolvendo
diferentes Poderes constituídos –
Executivo, Legislativo e Judiciário – o
Plano Nacional de Juventude está
tramitando na forma de Projeto de Lei
de autoria do Deputado Reginaldo Leite
(PT/MG), assim como se encontra em
debate o Estatuto da Juventude, em
debate na Câmara Federal.
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4.2 Tecendo sonhos, utopias e projetos de vida da
juventude do campo

Aninha e suas pedras
Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e
faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão
de vir.
Esta fonte é para uso de todos os
sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.
Cora Coralina (Outubro, 1981)
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VERBO SER
Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. Que é ser?
É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou?
Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo
e jeito?
Ou a gente só principia a ser quando cresce?
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?
Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer?
Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser.
Vou crescer assim mesmo.
Sem ser Esquecer.
Carlos Drummond de Andrade

4.3. Objetivos
Compreender os sonhos e utopias dos/as educandos/as, sua viabilidade
enquanto projetos de vida na busca da construção de uma nova
realidade, que tenha como com princípio o desenvolvimento sustentável
e solidário no contexto de seus próprios territórios.

4.4. Balaio de Textos
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Texto 10
Juventude e meio
ambiente: conexões
possíveis
Bruno Pinheiro

Muitos são os sonhos e desafios que permeiam o imaginário da juventude, ou melhor,
das juventudes, já que estas são plurais e diversificadas, cada qual carregando consigo
sonhos, anseios, aspirações, angústias e esperanças.
Ser jovem é ter vontade de fazer mais, é energia. É estado de espírito e respeito à
diversidade, pois a juventude, na sua pluralidade, tem diversas tribos. Ser jovem é
antes de tudo a tentativa de compreender o mundo a nossa volta. É nesta tentativa de
compreensão do mundo que, surgem jovens mais preocupados com a vida do planeta e
com disposição para transformá-lo.
Estas juventudes vivem atualmente num contexto muito interessante no Brasil,
principalmente no que diz respeito ao seu envolvimento com as questões
socioambientais. É fácil notar a questão temática ambiental como tema emergente,
pois já que estas questões vêm sendo paulatinamente inseridas em todos os meios de
comunicação, nos processos ambientes educativos e sociais e no seio familiar, em virtude
das problemáticas ambientais vigentes.
Hoje em dia este debate ganha espaço nas discussões de diversos organismos da
sociedade, com destaque especial para o envolvimento das juventudes organizadas. Na
rua, na praça, na universidade ou em qualquer outro local ambiente de encontro destes
atores sociais, é natural perceber o debate em torno das questões ambientais aflorarem,
emergindo daí o sentimento de poder transformação da realidade, e partindo para outro
estágio do envolvimento d@s jovens com esta temática e estabelecendo uma nova forma
de agir e de organização social.
O modelo de organização social em rede foi à opção abraçada pela juventude
ambientalista no Brasil, que, em virtude disso, passa a ter a oportunidade do diálogo,
além do somatório de muitos sonhos e esperanças, convergentes e alimentados pelo
sentimento de transformação das juventudes, guiadas pelos princípios do pertencimento,
da horizontalidade e do empoderamento. Segundo Viezzer e Ovalles (1995: 102) “a rede
é comparável a um tecido com múltiplos fios ligados entre si por nós que se assemelham
para todos os lados, sem que nenhum deles seja central”.
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É neste sentido que a construção do movimento de juventude pelo meio ambiente
vem ocupando espaço, principalmente pela articulação nacional notória da Rede de
Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade - Rejuma, que tem como mola
propulsora o diálogo aberto e o envolvimento de diversos movimentos e organizações
de juventude espalhadas pelo país, com especial destaque a atuação dos Coletivos
Jovens de Meio Ambiente nos estados.
A Rejuma nasceu em setembro de 2003 durante o I Encontro da Juventude pelo Meio
Ambiente em Luziânia (GO), no âmbito do processo de mobilização da I Conferência
Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, ação do Programa Vamos Cuidar do Brasil.
Atualmente, a Rede conta com mais de 400 membros de todas as Unidades Federativas
do Brasil. E tem como objetivo fundamental: fomentar as ações locais e nacionais dos
jovens empenhados na construção de sociedades sustentáveis, buscando envolver,
sensibilizar, fortalecer e instrumentalizar jovens, grupos, movimentos e organizações
juvenis para a atuação participativa na construção de um Brasil mais sustentável.
O que nos reúne – o movimento de juventude pelo meio ambiente – em rede são
as temáticas “Juventude” e “Meio Ambiente” buscando promover a troca de idéias,
realidades e experiências acerca das questões socioambientais, além de fortalecer a
Rede como espaço de discussão e articulação em nível local, regional e nacional.
Devido a sua capilaridade, abrangência cultural, distribuição geográfica e sua origem, a
Rejuma possui grande potencial na parceria com programas de governo de abrangência
nacional como é o caso do Programa Vamos Cuidar do Brasil, “berço” da rede.
Formando, assim, milhares de jovens, professores e escolas Brasil adentro para a Criação
das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vida), Agendas 21 nas
Escolas e a realização dos processos da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, que neste ano de 2008, parte para a sua 3ª edição.
As intervenções da Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade no
cenário nacional se dão principalmente por meio das seguintes estratégias:
1. Fomento e apoio à criação de redes locais num processo de capilarização e
empoderamento das juventudes para a ação socioambiental.
2. Troca de Experiências e Parcerias.
3. Encontros Nacionais da Rede.
4. Representação em espaços de proposição, construção e gestão de políticas públicas.
A partir da atuação em rede, estas intervenções ampliam o sentimento de estarmos no
caminho certo, possibilitando o re-conhecimento das juventudes como protagonistas
de sua própria história e nas ações transformadoras em prol de um mundo melhor.
Aumentando, portanto, a nossa responsabilidade, que como diz Sato (2006), por vezes
a irreverência jovem e a responsabilidade adulta se apresentam separadas, mas juntas
formam nossas opções e escolhas para melhor lidar com a vida.
Do ponto de vista político e sócio-econômico-cultural, os sentimentos que congregam
esta nova juventude ambientalista trazem animação e irreverência à diversidade,
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pluralidade e jeitos diferentes de ser de cada um; no entanto, é movida, sobretudo, pelo
desejo compartilhado de tornar o mundo melhor de se viver, ambientalmente saudável,
com sustentabilidade.
O desafio, portanto, é enorme, e é urgente consolidar o movimento de juventude
pelo meio ambiente, fortalecendo o seu espírito revolucionário e transformador que
ainda se encontra presente no imaginário juvenil, reforçando os princípios: “Jovem
Educa Jovem” e “Jovem Mobiliza Jovem’, assim como também é necessário fortalecer o
princípio de que” Uma Geração Aprende com a Outra” – somos todos aprendizes e em
construção permanente, segundo nos aponta o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
*Artigo disponível na segunda edição da Revista “Agenda 21 e Juventude”, publicada pelo
Programa Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente.

Texto 11

Ernélison Angly Santos

Maria Marlene Matos
Alunos da Escola Municipal
“Paulo Rodrigues dos Santos”
Texto Publicado na Revista Agenda 21 e Meio Ambiente
Edição No. 2, Maio de 2008
Ministério do Meio Ambiente

Vivenciando a
construção da agenda
21 escolar no cotidiano
da escola municipal de
ensino fundamental
Paulo Rodrigues dos
Santos - Santarém - PA Amazônia – Brasil

Desde que o homem deixou de ser nômade, passou a interferir
decisivamente no meio ambiente. Essa interferência desordenada foi
motivada pela necessidade de gerar comodidade e usufruir melhor dos
recursos oferecidos pela natureza.
A princípio, essa busca se dava para atender às necessidades básicas dos
seres humanos e posteriormente para atender aos interesses políticos e
econômicos de nações que se consideravam “o berço da civilização”.
Essa interferência desordenada vem provocando nos dias atuais diversos
impactos ambientais, como aquecimento global, efeito estufa, degelo
das calotas polares, escassez de água, entre outros fatores que tendem a
agravar-se cada vez mais.
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Diante desse cenário assustador que atinge os diferentes pontos do
planeta, faz-se necessário que entidades organizadas e a sociedade civil
desenvolvam estratégias que visem garantir a implementação de políticas
públicas que promovam mudanças de padrões educacionais a fim de que
nova mentalidade floresça na prática de cada cidadão.
Com esse objetivo, elaborou-se na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Paulo Rodrigues dos Santos, localizada no Estado do Pará,
município de Santarém, no bairro da Floresta, a Agenda 21 na Escola,
com tema “Cidadão consciente cuida do meio ambiente”, a qual foi
construída de forma participativa junto à comunidade escolar, a partir de
referenciais globais, nacionais e municipais, visando implementar ações
que contribuam para a diminuição dos fatores que motivam os impactos
ambientais na comunidade onde a escola está inserida.
A Agenda 21 é um programa de ação para o meio ambiente e o
desenvolvimento que se constitui na mais abrangente tentativa de
promover um novo padrão de desenvolvimento para todo planeta. Ela
tem 40 capítulos que tratam de tudo, do ar ao mar, da floresta aos
desertos, e se propõe a estabelecer uma nova relação entre países ricos
e pobres. Na Agenda 21, como em qualquer agenda, estão marcados
os compromissos da Humanidade para o século XXI, visando garantir
um futuro melhor para o planeta, respeitando o ser humano e o seu
ambiente social.
Os primeiros estudos sobre Agenda 21 na Escola surgiram a partir de
proposta da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Santarém,
por meio da Coordenação de Educação Ambiental, no ano de 2007.
Vencida a primeira etapa, a gestão de nossa escola começou a
mobilização da comunidade escolar para o estudo da Agenda 21, a fim de
que pudéssemos entender e planejar a nossa própria agenda.
Depois do estudo, foi escolhida, de forma democrática, uma equipe de
alunos que seriam os divulgadores da Agenda 21 para os demais alunos
de nossa escola. Na oportunidade, palestramos sobre a importância
da Agenda 21, destacando que esta foi fruto da mobilização das
autoridades governamentais e da sociedade civil organizada que durante
a Conferência Rio 92 firmaram acordos de cooperação e cuidados com
o meio ambiente. Destacamos ainda que, depois que as autoridades
firmaram o acordo global, sugeriram a cada país criar sua agenda
nacional. No Brasil, além da Agenda Brasileira, os Estados, Municípios,
comunidades e a escola foram convidados a construir suas Agendas 21.
Na oportunidade, o nosso grupo falou da importância da Agenda 21 na
escola para que nossos colegas começassem a entender a importância
de se cuidar da natureza, bem como de seu ambiente social. Depois
dessa importante experiência, vários alunos se candidataram para serem
guardiões do ambiente escolar, comprometendo-se não apenas em
cuidar desse ambiente, mas também de acompanhar as ações de seus
colegas.
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Concluída essa nova etapa, foi escolhida
democraticamente uma Comissão de Educação Ambiental
formada por representantes de alunos, profes
sores, pessoal de apoio, membro da comunidade e gestor
para conhecer e analisar as problemáticas ambientais
vivenciadas pela comunidade na escola e no bairro, para
que, a partir dela pudéssemos firmar o compromisso de
cuidar do meio ambiente.
Uma vez que foi feito o reconhecimento da problemática,
a comissão constatou a existência de vários problemas
ambientais que são extremamente prejudiciais à natureza
e ao ser humano, tais como a presença de carvoarias a
céu aberto no bairro, a presença de esgoto hospitalar, a
falta de arborização no entorno da escola e em sua área
interna, poluição do ar pela usina de beneficiamento da
borracha e pelas movelarias existentes no bairro, poluição
e assoreamento dos igarapés que ficam nas proximidades
da escola, excesso de lixo nas ruas, desperdício de papel
pelos alunos na escola.
A etapa seguinte foi reunir novamente a comunidade
escolar juntamente com a Coordenação de Educação
Ambiental da SEMED para analisar os problemas
detectados. Depois de analisar a problemática, a
comunidade escolar elegeu as seguintes temáticas:
cidadania e ética, água, arborização, poluição, horta
e jardinagem, para que pudéssemos agendar nossos
compromissos para serem executados no prazo de
dois anos como experiência piloto. Nesse momento,
constituiu-se a Agenda 21 escolar. Entretanto, como a
nossa escola já desenvolvia um trabalho sobre educação
ambiental há três anos, com a implementação de projetos
de aprendizagem colaborativa realizados em parceria
com a Informática Educativa, no qual foram realizadas
várias experiências de sucesso, como a reciclagem de
papel, coleta seletiva de lixo, reciclagem de garrafas pet,
entre outros, nós decidimos colocar em prática mais uma
experiência a partir da problemática ambiental detectada,
só que agora não apenas no ambiente interno da escola,
mas também no entorno desta.

Hospital Regional, moradores atingidos
pela poluição expelidas por essas
atividades, constatando na prática os
problemas provocados por esse tipo
de poluição. Desse modo, pudemos
constatar o que havíamos diagnosticado
em momentos anteriores e aliar os
conhecimentos práticos com os teóricos
para que pudéssemos planejar ações
para melhorar o ambiente escolar e do
bairro, bem como produzir um novo
conhecimento com base no que foi
vivenciado.
O passo seguinte foi organizar nossa Feira
Pedagógica, na qual nos empenhamos em
trazer a problemática socioambiental para
o interior da escola mais uma vez, para
ser socializada com toda a comunidade
do bairro, oportunizando momentos de
reflexão sobre os problemas que atingem
não apenas a nossa realidade, mas o
ambiente mundial, pois acreditamos que,
se todos fizermos a nossa parte, cuidando
do meio ambiente, poderemos ter uma
melhor qualidade de vida para nós e para
as futuras gerações.

A partir daí as temáticas foram distribuídas para que os
alunos dos diferentes turnos começassem suas práticas,
nas quais alunos e professores puderam comprovar in loco
a realidade diagnosticada em momentos anteriores.
Ao iniciarmos as pesquisas de campo, tivemos a
oportunidade de entrevistar carvoeiros, marceneiros,
operários, gerentes das empresas, funcionários do
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Texto 12
A Carta da Terra

PREÂMBULO
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida
que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro
enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para
seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica
diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana
e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar
forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito
pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e
numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós,
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os
outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.

Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso
lar, está viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza
fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra
providenciou as condições essenciais para a evolução da vida.
A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da
humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com
todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais,
solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus
recursos finitos é uma preocupação comum de todas as pessoas. A
proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.

A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando
devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção
de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios
do desenvolvimento não estão sendo divididos eqüitativamente e o
fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a
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ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande
sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem
sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança
global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não
inevitáveis.

Desafios Para o Futuro
A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns
dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida.
São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições
e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades
básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia
necessários para bastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio
ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas
oportunidades para construir um mundo democrático e humano.
Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais
estão interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes.

Responsabilidade Universal
Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um
sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a
comunidade terrestre bem como com nossa comunidade local. Somos,
ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no
qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um compartilha da
responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família
humana e de todo o mundo dos seres vivos.
O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é
fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com
gratidão pelo dom da vida, e com humildade considerando em relação ao
lugar que ocupa o ser humano na natureza.
Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores
básicos para proporcionar um fundamento ético à comunidade
mundial emergente. Portanto, juntos na esperança, afirmamos os
seguintes princípios, todos interdependentes, visando um modo de
vida sustentável como critério comum, através dos quais a conduta de
todos os indivíduos, organizações, empresas, governos, e instituições
transnacionais será guiada e avaliada.
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PRINCÍPIOS
I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA
1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade.

a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente
de sua utilidade para os seres humanos.
b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico,
ético e espiritual da humanidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.

a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem o dever de impedir
o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas.
b. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica
responsabilidade na promoção do bem comum.

3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e
pacíficas.
a. Assegurar que as comunidades em todos níveis garantam os direitos humanos e as liberdades
fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial.
b. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma subsistência
significativa e segura, que seja ecologicamente responsável.

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.

a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas necessidades das gerações
futuras.
b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apóiem, em longo prazo, a
prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.
Para poder cumprir estes quatro amplos compromissos, é necessário:

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA
5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial
preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a
vida.

a. Adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que façam
com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as iniciativas de
desenvolvimento.
b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo terras selvagens
e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, manter a biodiversidade e
preservar nossa herança natural.
c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas.
d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que causem dano às
espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses organismos daninhos.
e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha de forma
que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos ecossistemas.
f. Manejar a extração e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e combustíveis fósseis de
forma que diminuam a exaustão e não causem dano ambiental grave.
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6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e,
quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução.

a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais mesmo quando
a informação científica for incompleta ou não conclusiva.
b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará dano
significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental.
c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas conseqüências humanas globais, cumulativas, de
longo prazo, indiretas e de longo alcance.
d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias
radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.
e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente.

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades
regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os
resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos.
b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos recursos energéticos
renováveis, como a energia solar e do vento.
c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência eqüitativa de tecnologias ambientais
saudáveis.
d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de venda e habilitar os
consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas sociais e ambientais.
e. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução
responsável.
f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material num mundo finito.

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla
aplicação do conhecimento adquirido.
a. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada a sustentabilidade, com especial
atenção às necessidades das nações em desenvolvimento.
b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as culturas
que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar humano.
c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a proteção ambiental,
incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio público.

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.

a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos nãocontaminados, ao
abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e internacionais requeridos.
b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência sustentável, e
proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são capazes de manter-se por
conta própria.
c. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e permitir-lhes
desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações.

10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam
o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável.

a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza dentro das e entre as nações.
b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em desenvolvimento e
isentá-las de dívidas internacionais onerosas.
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c. Garantir que todas as transações comerciais apóiem o uso de recursos sustentáveis, a proteção
ambiental e normas trabalhistas progressistas.
d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais atuem com
transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas conseqüências de suas atividades.

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o
desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de
saúde e às oportunidades econômicas.
a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda violência contra elas.
b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida econômica, política, civil,
social e cultural como parceiras plenas e paritárias, tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.
c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os membros da família.

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente
natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bemestar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e
minorias.

a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação
sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social.
b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim
como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida.
c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel essencial na
criação de sociedades sustentáveis.
d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual.

IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ
13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes
transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva na
tomada de decisões, e acesso à justiça.

a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e oportuna sobre
assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e atividades que poderiam afetá-las ou nos
quais tenham interesse.
b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação significativa de todos os
indivíduos e organizações na tomada de decisões.
c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembléia pacífica, de associação e de
oposição.
d. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais independentes,
incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela ameaça de tais danos.
e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas.
f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios ambientes, e atribuir
responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde possam ser cumpridas mais
efetivamente.

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os
conhecimentos,
valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.

a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam
contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para
sustentabilidade.
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c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar a sensibilização para
os desafios ecológicos e sociais.
d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.

a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los de sofrimentos.
b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem sofrimento extremo,
prolongado ou evitável.
c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas.

16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.

a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas,
dentro das e entre as nações.
b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na resolução de
problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas.
c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma postura nãoprovocativa
da defesa e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica.
d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa.
e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a proteção ambiental e a paz.
f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas,
outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade maior da qual somos parte.

O Caminho Adiante
Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar
um novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da
Terra. Para cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a adotar
e promover os valores e objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo
sentido de interdependência global e de responsabilidade universal.
Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo
de vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e global. Nossa
diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas
encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão.
Devemos aprofundar expandir o diálogo global gerado pela Carta da
Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e
conjunta por verdade e sabedoria.
A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode
significar escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos
para harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício da liberdade
com o bem comum, objetivos de curto prazo com metas de longo
prazo. Todo indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel
vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as instituições
educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações
não-governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma
liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é
essencial para uma governabilidade efetiva.
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5 Partilha de Saberes

Nada é impossível de mudar
Desconfiai do mais trivial ,
na aparência singelo.
E examinai, sobretudo, o que parece
habitual.
Suplicamos expressamente:
não aceiteis o que é de hábito como
coisa natural,
pois em tempo de desordem sangrenta,
de confusão organizada, de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural
nada deve parecer impossível de
mudar.
(Bertolt Brecht)
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5.1 Objetivos
•

Elaborar propostas de Cenários Futuros para Agricultura Familiar referenciada na Sustentabilidade em
suas múltiplas dimensões no enfoque territorial;

•

Propor uma Agenda de Compromissos dos Sujeitos
Educativos com a Sustentabilidade e Qualidade de
Vida na Agricultura Familiar

5.2 Síntese do Percurso Formativo do
Programa
A Síntese do Percurso Formativo tem o compromisso de
resgatar a centralidade do Eixo Articulador Agricultura
Familiar e Sustentabilidade. Nessa perspectiva a proposta enfoca dois elementos estruturantes: a elaboração de
Cenários Futuros para Agricultura Familiar referenciada
na Sustentabilidade em suas múltiplas dimensões no
enfoque territorial e a formulação/proposição de uma
Agenda de Compromissos dos Sujeitos Educativos com
a Sustentabilidade e Qualidade de Vida na Agricultura
Familiar.
Esses elementos estruturantes da Síntese contribuirão
para a compreensão crítica dos dados relacionados à realidade local, assim como das possíveis transformações nas
práticas dos/as agricultores/as familiares na busca pelo
desenvolvimento com base nos princípios da Agroecologia.

5.2.1 Elaboração de Cenários Futuros para Agricultura Familiar Sustentável
A fim de caracterizar e valorizar a memória camponesa
(o passado); o cotidiano vivenciado pelos/as jovens, suas
famílias e comunidades (o presente); e a tecer possibilidades, projetos de vida e utopias desejadas (o futuro),
sugerimos as seguintes atividades:
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a) Construção coletiva de um grande mural artístico que expresse a realidade atual em que vivem os/as agricultores/as familiares da região:
•

Resgate da memória camponesa: impactos socioambientais no passado;

•

Sistematização do cenário atual no enfoque territorial:
caracterização dos principais problemas enfrentados,
destacando práticas e mudanças decorrentes; dos
atores sociais envolvidos e em que medida afetam a
qualidade de vida de suas comunidades; das políticas
públicas implementadas.

b) Representação dos cenários de futuro desejado na perspectiva da Agricultura Familiar e Sustentabilidade:
•

Projeção de cenários de práticas sustentáveis nas suas
múltiplas dimensões;

•

Explosão de idéias sobre as práticas que concorrem
para a manutenção da situação atual e para a superação dos problemas enfrentados;

•

Proposição de mudanças e/ou criação de instrumentos jurídicos e políticas públicas que apontem para a
superação dos problemas atuais e contribuam para o
desenvolvimento territorial sustentável.

Questões para contribuir na elaboração de Cenários Futuros
•

•

Mantidas as atuais práticas e
relações de produção no uso
dos recursos naturais e ocupação do território de maneira
predatória, quais as perspectivas para a agricultura familiar
na realidade local?
Aprofundadas e aceleradas as
atuais práticas de produção
em que o uso dos recursos naturais e ocupação do território
se faz de maneira predatória,
quais as perspectivas para a
agricultura familiar na realidade em que vivem?
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Alteradas parcialmente as
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5.2.2 Agenda de Compromissos dos Sujeitos Educativos com a
Sustentabilidade e Qualidade de Vida na Agricultura Familiar
Visualizar as possibilidades de se realizar os sonhos e as
utopias apresentadas nas Árvores dos Sonhos da comunidade e dos/as educandos/as nos Cenários Futuros
construídos.
Sugere-se a construção de uma agenda de compromissos dos educandos/as com suas utopias em que constem as ações necessárias à efetivação das propostas de
desenvolvimento humano e sustentável de suas comunidades, e apresente princípios norteadores capazes de
gerar boas práticas, a exemplo daquelas demonstradas
neste caderno.
A agenda se concretiza como projeto coletivo e síntese
dos aprendizados e transformações vividas pelos/as
educandos/as durante o processo formativo.
Os conhecimentos e saberes construídos ao longo do
percurso formativo foram elaborados e socializados com
a comunidade. Neste momento de final de curso possivelmente muitos já foram reelaborados e outros novos
foram produzidos. Portanto, a Partilha de Saberes segue
a dinâmica de construção e comunicação dos novos
conhecimentos que foram consolidados durante o curso
e que serão renovados na vida diárias dos jovens agricultores.
Como evento de conclusão do Curso, a Partilha de Saberes pode ser feita por meio de feiras culturais, seminários ou encontros, nos quais sejam socializados os
conhecimentos apreendidos e funcionem como espaço
de confraternização entre a escola e a comunidade, pela
conclusão da formação dos jovens agricultores do Ensino Fundamental com Qualificação Profissional Inicial em
Produção Rural Familiar.
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Tocando em Frente
Composição: Almir Sater e Renato Teixeira

Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei
Ou nada sei
Conhecer as manhas e as manhãs,
O sabor das massas e das maçãs,
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder seguir,
É preciso a chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou
Estrada eu sou
Conhecer as manhas e as manhãs,
O sabor das massas e das maçãs,
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder seguir,
É preciso a chuva para florir
Todo mundo ama um dia todo mundo chora,
Um dia a gente chega, no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
E ser feliz
Conhecer as manhas e as manhãs
O sabor das massas e das maçãs
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder seguir,
É preciso a chuva para florir
Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Cada um de nós compõe a sua história,
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
E ser feliz.
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Educando/a,

inspirada/o na música Tocando em Frente inscreva as
suas marcas na história do Programa ProJovem Campo expressando as lições mais significativas apr(e)endidas nessa caminhada, as saudades, os saberes e sorrisos que ficarão
nas mentes e corações daqueles/as que protagonizaram essa história.
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