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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.

Alimentação adequada e saudável
Controlado por um reduzido grupo de transnacio-

nais, o moderno sistema agroalimentar caracteriza-se 
pela intensa artificialização e padronização dos proces-
sos que encadeiam a produção ao consumo. Do lado da 
produção, o modelo tecnológico que se afirmou com a 
Revolução Verde tornou a agricultura cada vez mais de-
pendente de insumos industriais e energias não renová-
veis, bem como propiciou o avanço das monoculturas, 
representando uma enorme ameaça à agrobiodiversi-
dade. Do lado do consumo, a indústria alimentar e as 
grandes redes de varejo priorizam a oferta de produtos 
ultraprocessados de baixo valor nutricional e impõem 
crescentes bloqueios à capacidade de decisão dos cida-
dãos sobre sua própria alimentação.

Além de não ter vencido o histórico desafio de 
erradicação da fome e das carências nutricionais, esse 
modelo tem contribuído para o aumento das doenças 
crônicas causadas pelas práticas alimentares inadequadas.

EXPERIÊNCIAS EM AGROECOLOGIA

Na contracorrente, ricas experiências sociais disse-
minam-se no mundo todo como uma expressão da luta 
pelo direito humano à alimentação. Entre outros aspec-
tos, elas ressaltam os estreitos vínculos existentes entre 
a revalorização da sociobiodiversidade e a promoção da 
alimentação adequada e saudável. Dessa forma, colocam 
em xeque o paradigma do nutricionismo, que valoriza ex-
clusivamente os nutrientes em detrimento dos alimen-
tos propriamente ditos e concebe o comer com um ato 
individualizado e estritamente biológico, desprovido de 
valores culturais, econômicos e sociais.

A edição V. 11, N.4 da Revista Agriculturas divulgará 
experiências significativas que evidenciam a íntima 
relação entre a alimentação de qualidade e as práticas de 
produção e distribuição de alimentos que revalorizam a 
sociobiodiversidade.
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