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Divulgue suas experiências 
nas revistas da Rede AgriCulturas

www.agriculturesnetwork.org
 Convidamos pessoas e organizações do campo agroecológico brasileiro a divulgarem suas experiências na 

Revista Agriculturas: experiências em agroecologia, na Leisa Latino-americana (editada no Peru) e na Revista Farming 
Matters (editada na Holanda).

Instruções para elaboração de artigos

ACESSE: www.aspta.org.br/agriculturas

Os artigos deverão descrever e analisar experiências 
concretas, procurando extrair ensinamentos que sirvam 
de inspiração para grupos envolvidos com a promoção 
da Agroecologia. Os artigos devem ter até seis laudas de 
2.100 toques (30 linhas x 70 toques por linha). Os textos 

devem vir acompanhados de duas ou três ilustrações (fo-
tos, desenhos, gráficos), com a indicação dos seus autores 
e respectivas legendas. Os(as) autores(as) devem informar 
dados para facilitar o contato de pessoas interessadas na 
experiência. Envie para revista@aspta.org.br.

Pobreza rural:  
um desafio multidimensional

No Ano Internacional da Agricultura Fami-
liar, o mundo permanece confrontado a um sombrio 
 paradoxo. Por um lado, a agricultura familiar é repon-
sável pela produção de cerca de 70 % dos alimentos 
consumidos no Planeta. Por outro, 70% das pessoas 
mais pobres da população mundial fazem parte dessa 
ampla e diversificada categoria de provedores de ali-
mentos que é a agricultura familiar. O que explica essa 
contradição? Como superá-la? Compreendendo que a 
superação estrutural da pobreza não se fará com estra-
tégias limitadas ao acesso dos mais pobres a recursos 

EXPERIÊNCIAS EM AGROECOLOGIA

monetários - seja por meio de programas públicos de 
transferência de renda, seja pela venda de produtos e 
serviços - a edição V11, N.2 da Revista Agriculturas divul-
gará experiências que demonstram como a perspectiva 
agroecológica é capaz de valorizar as potencialidades 
da agricultura familiar na promoção de padrões de de-
senvolvimento rural capazes de equacionar objetivos 
sociais, econômicos, ambientais e culturais. 

Data-limite para o envio dos artigos: 30 de Junho 
de 2014


