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Divulgue suas experiências nas revistas Leisa

 Convidamos pessoas e organizações do campo agroecológico brasileiro a divulgarem suas experiências na Revista
Agriculturas: experiências em agroecologia (edição brasileira da revista Leisa), na Leisa Latino-americana (editada
no Peru) e na Leisa Global (editada na Holanda).

As organizações locais dos produtores familiares têm desem-
penhado um papel de importância crescente na construção da
alternativa agroecológica no Brasil.
Associações e cooperativas de produtores, sindicatos de traba-
lhadores rurais, movimentos de mulheres e jovens, pastorais
religiosas e uma grande multiplicidade de grupos informais nas
comunidades e municípios, geralmente em parceria com orga-
nizações de assessoria, vêm promovendo processos bastante
intensivos de transição agroecológica nas propriedades e co-
munidades dos territórios em que atuam. As iniciativas têm se
concretizado, por exemplo, no fortalecimento de dinâmicas
sociais de experimentação e de intercâmbio de conhecimentos;
no apoio a diferentes modalidades de acesso das famílias a
recursos para o financiamento da transição; no estímulo à
implementação de estratégias autônomas de inserção dos pro-
dutores familiares nos mercados.
Simultaneamente à ampliação da escala social e geográfica
das dinâmicas de transição agroecológica, as organizações lo-
cais passam a atuar progressivamente como agentes
cimentadores do aprendizado coletivo, ao procurar apreender e
valorizar as experiências singulares das famílias e grupos co-
munitários como fontes de inspiração para novas políticas de
ocupação e uso dos territórios rurais.
Ao estabelecer vínculos entre os processos de transformação
local e a dimensão macro em que são formulados e debatidos
os projetos coletivos, as organizações locais passam também a
exercer o papel de atores políticos. De um lado, se empenham
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na mobilização de suas bases para incorporar e propor no-
vos caminhos para o desenvolvimento local. Ao mesmo
tempo, procuram construir paulatinamente novas articula-
ções, tanto em escala regional quanto nacional. É da
interação entre as experiências particulares, polarizadas
por essas organizações locais, que convergências políti-
cas mais amplas vão sendo construídas, conferindo pou-
co a pouco à agroecologia o estatuto de um movimento
social em formação. A partir dessa dinâmica integradora
do micro ao macro, as organizações dos produtores exer-
citam de forma autônoma a agroecologia e inserem no
horizonte social e político a emergência de um novo mo-
delo de desenvolvimento rural fundado na valorização
das diversidades locais.
O próximo número da Revista Agriculturas pretende pro-
por uma reflexão sobre essa realidade emergente, colocan-
do o foco nas experiências concretas de inovação e de pro-
moção agroecológica empreendidas por organizações lo-
cais dos produtores rurais nas diversas regiões do país. Os
artigos poderão apresentar as experiências das organiza-
ções em uma ou mais das seguintes dimensões: técnica,
sociocultural, metodológica e política

Datas-limite para envio dos artigos:
15 de maio (Revista Agriculturas)

15 de abril (Revista Leisa Latino-americana)

Instruções para elaboração de artigos

Sementes da biodiversidade (v.4, n0.3)
Datas-limite para o envio dos artigos:
03 de agosto (Revista Agriculturas e Revista Leisa Latino-americana)

Saúde pela natureza (v.4, n0.4)
Datas-limite para o envio dos artigos:
15 de outubro (Revista Agriculturas e Revista Leisa Latino-americana)  • 01 de junho (Revista Global / Leisa)

Os artigos deverão descrever e analisar experiências con-
cretas, procurando extrair ensinamentos que sirvam de ins-
piração para grupos envolvidos com a promoção da
Agroecologia. Os artigos devem ter até cinco 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.
Maiores informações no site da revista:
http://agriculturas.leisa.info


