
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

Rodrigues Ramos Duarte, Luciana

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: UMA ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA COM A REALIDADE

SEMI-ÁRIDA DO CEARÁ

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 8, núm. 17, septiembre-diciembre, 2009, p. 224

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620611020

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620611020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273620611020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=20611
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620611020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


224

www.mercator.ufc.br                 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA:                                                                                         
UMA ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA COM A REALIDADE SEMI-ÁRIDA DO CEARÁ

Msc. Luciana Rodrigues Ramos Duarte
Mestrado em Geografi a/UFC

sorele_geo@yahoo.com.br

Este trabalho tem como objetivo investigar e identifi car a agroecologia como estratégia de convivência em comunidades 
rurais no Semi-Árido a partir de experiências de transição agroecológica em comunidades no município de Barreira, que 
estão integrados ao Projeto de Agricultura Familiar Agroecologia e Mercado (AFAM) fi nanciado pela Fundação Konrad
Adenauer e conseqüentemente resgatar o processo de transição agroecológica que os agricultores familiares, neste 
momento então iniciando esse processo. O estudo foi elaborado na concepção predominantemente qualitativa, com 
instrumento participação. O projeto AFAM atua através de princípios agroecológicos na produção e comercialização 
dos produtos da agricultura familiar e na vida comunitária, que já geraram impactos e contribuíram para a convivência 
com o Semi-Árido e com o desenvolvimento sustentável do Maciço de Baturité. As primeiras mudanças ocorridas 
perpassam na questão educacional e de mudança de hábitos como o uso de técnicas que não degradam o meio ambi-
ente como defensivos e adubação orgânica, a valorização da mão-de-obra familiar, participação de cursos e encontros,
organização social e a busca pela segurança alimentar e econômica. Os principais entraves encontrados foram: insu-
fi ciência de informações e incentivos para outros agricultores aderirem à transição, o acesso ao crédito para fi nanciar 
e custear a produção, água em quantidade e qualidade para a produção, os problemas ambientais na comunidade, a 
desorganização social dos agricultores familiares, o acesso a assistência técnica e a comercialização que benefi cia os 
atravessadores. Espera-se com este trabalho contribuir com a produção de conhecimentos; para o uso de metodologias de 
caráter participativo; na escuta dos interesses e troca de saberes entre a academia e comunidades rurais; o que implica em
repensar paradigmas do desenvolvimento rural e tecnológico e atuar em novas bases fi losófi cas.

Palavras-chaves: Agroecologia, Agricultura familiar e Semi-Árido.

This work has as objective investigates and to identify the agroecology as coexistence strategy in rural communities in 
the Semi-arid starting from experiences of transition agroecological in communities in the municipal district of Bar-
reira that they are integrated into the Project of Family Agriculture Agroecology and Market (AFAM) fi nanced by the 
Fundação Konrad Adenauer and consequently to rescue the process of transition agroecological that the family farmers, 
at this time then beginning that process. The study was elaborated predominantly in the conception qualitative, with 
instrument participation. The project AFAM acts through beginnings agroecological in the production and commer-
cialization of the products of the family agriculture and in the community life, that already generated impacts and they
contributed to the coexistence with the Semi-arid and with the maintainable development of the Solid of Baturité. The 
fi rst happened changes pass in the educational subject and of change of habits as the use of techniques that they don’t 
degrade the environment as defensive and organic manuring, the valorization of the family labor, participation of courses 
and encounters, social organization and the search for the alimentary and economical safety. The principal found fetter 
were: inadequacy of information and incentives for other farmers to stick to the transition, the access to the credit to 
fi nance and to fi nance the production, water in amount and quality for the production, the environmental problems in 
the community, to disorganize social of the family farmers, the access the technical attendance and the commercializa-
tion that it benefi ts the merchants. It is waited with this work to contribute with the production of knowledge; for the 
use of methodologies of character participation; in the listens of the interests and it changes of you know between the 
academy and rural communities; what implicates in to rethink paradigms of the rural and technological development 
and to act in new philosophical bases. 
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