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Os(as) participantes do “Seminário Dialogar para Transformar: Diretrizes para o apoio à Pesquisa em 
Agroecologia, Agricultura Familiar e Urbana e Povos e Comunidades Tradicionais em Minas Gerais”, 
realizado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais (CEDRAF-MG), 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG), Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Centro Vocacional e Tecnológico (CVT) Guayí, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Articulação Mineira de 
Agroecologia (AMA), Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais (FETAEMG), Comboio Agroecológico Sudeste, Grupo de Estudos em Agricultura 
Urbana da Universidade Federal de Minas Gerais (AUÊ!/UFMG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Agrário (SEDA) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior (SEDECTES), realizado em Belo Horizonte(MG) nos dias 29 a 31 de março de 2017, contou com a 
participação total de 91 (noventa e um) participantes, dentre os quais pesquisadoras/es, extensionistas, 
gestoras(es) públicos(as), professoras(es), agricultoras/es, estudantes, e representantes dos povos e 
comunidades tradicionais, e teve como objetivo discutir o fomento à pesquisa, a partir do preceito da 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, voltada para a agroecologia, agricultura familiar e urbana e 
povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. O Seminário constatou que: 

 No início da década de 1980, emergiu no Brasil um diverso movimento social crítico às 
consequências negativas da revolução verde e da modernização da agricultura e pela construção da 
agroecologia. Nesse mesmo período foram realizados quatro Encontros Brasileiros de Agricultura 
Alternativa, com participação expressiva de entidades representativas das ciências agrárias. A partir 
do ano 2000 o movimento ganhou força no meio acadêmico e passou a se expressar com a 
realização do I Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) e com a criação da Associação Brasileira 
de Agroecologia (ABA) que congrega cientistas, acadêmicos, estudantes, técnicos e agricultores 
agroecologistas. No âmbito das ciências, foram criados também vários cursos de tecnólogos, 
bacharelados e pós graduação em agroecologia em instituições de ensino superior. A Embrapa 
lançou, em 2006, o Marco Referencial em Agroecologia. Ainda nos anos 2000, outras forças sociais 
do campo e da sociedade civil realizaram os Encontros Nacionais de Agroecologia (ENA) e foi criada 
a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); em Minas Gerais foi criada a Articulação Mineira de 
Agroecologia (AMA) envolvendo diversos movimentos sociais, sindicais e organizações não 
governamentais.  

 A partir da Constituição Federal de 1988, foram reconhecidos os direitos dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, com base na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 2004, 
foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, através do Decreto Federal 6.040. E 2014, em Minas Gerais foi instituída a Política 
Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, através da Lei 
Estadual 21.147. E logo a seguir a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT-MG). 

 Historicamente o papel das mulheres rurais na produção agrícola foi invisibilizado nas políticas 
públicas, desconsiderando-as como sujeitos políticos, embora representem metade da população 
rural brasileira. As políticas públicas quando, em alguma medida, foram direcionadas para as 
mulheres, apenas reforçaram seu papel no âmbito doméstico, aprofundando as desigualdades de 
gênero no meio rural. Em 2000, foi realizada a I Marcha das Margaridas, que ao longo do tempo 
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congregou mulheres de diferentes setores do campo, das florestas e das águas, para apresentar 
suas demandas por políticas públicas e por reconhecimento do Estado enquanto sujeitos políticos. 
Como resultado desse processo, a agroecologia foi por elas apresentada como pauta central à 
presidenta Dilma Rousseff, culminando na promulgação da Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (PNAPO), que reconhece o papel central das mulheres na transição 
agroecológica.  

 Todo este movimento levou a consolidação de inúmeras experiências agroecológicas espalhadas por 
todo o Brasil, pois desde seu nascedouro a agroecologia no Brasil foi construída com os agricultores 
familiares, camponeses e povos e comunidades tradicionais. A agroecologia não pode abrir mão 
destas experiências, pois elas são frutos dos saberes acumulados ao longo de gerações. 

 Estas forças sociais se levantam e se contrapõem ao viés das ciências agrárias subordinadas ao 
agronegócio; ao latifúndio do conhecimento e da terra; a paralisação da reforma agrária; a dominação 
das corporações que concentram a exploração em poucas grandes empresas, que controlam a oferta 
da produção agrícola e manipulam seus preços nas bolsas de valores; ao uso de agrotóxicos; aos 
transgênicos e o patenteamento das sementes; a apropriação privada dos conhecimentos tradicionais 
e o patrimônio genético e cultural; a expropriação territorial dos povos do campo e da floresta; a 
destruição da biodiversidade; a contaminação dos alimentos; a degradação da natureza e ao 
desequilíbrio ecológico. Se posicionam contra o modelo de desenvolvimento que vende falsas 
soluções, como a agricultura climaticamente inteligente e o capitalismo verde; que determinam as 
decisões dos governos, e atentam contra a democracia.  

 Estas forças criticam as práticas de ensino, da pesquisa agrícola e da assistência técnica e extensão 
rural (ATER) que permanecem majoritariamente pautadas pela racionalidade produtiva do 
agronegócio e orientadas pelo difusionismo tecnológico. Por essa razão, tais práticas continuam 
pouco contextualizadas às realidades socioambientais, contribuindo para a subordinação da 
agricultura familiar camponesa à lógica do modelo hegemônico pautado pelo capital.  

  Por sua vez, a ampliação e disseminação das experiências agroecológicas passam, 
necessariamente, por uma mudança de enfoque das práticas de ensino, pesquisa e assistência 
técnica e extensão rural, devendo ocorrer de forma articulada entre si por meio da conformação de 
redes territoriais de construção do conhecimento. Essa mudança de enfoque implica, em primeiro 
lugar, o reconhecimento e a valorização do protagonismo da agricultura familiar, camponesa, urbana 
e dos povos e comunidades tradicionais e suas organizações nos processos de produção e 
socialização de conhecimentos. Esse protagonismo é exercido nos territórios rurais e urbanos, ou 
seja, nos lugares onde as populações vivem e produzem em íntima interação com a natureza e com a 
sociedade do entorno e onde são construídas identidades coletivas a partir das relações de 
cooperação e da cultura.  

 Nesse sentido, consideramos que a publicação dos editais do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Ministério da Educação (MEC) e outros ministérios voltados à promoção da ATER com 
enfoque agroecológico; o apoio à criação dos núcleos de estudo em agroecologia; a criação de 
cursos formais de agroecologia em universidades e institutos federais de educação; e o esforço da 
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Embrapa de aproximar a pesquisa em agroecologia das dinâmicas de desenvolvimento rural em 
âmbito territorial, um avanço de extrema importância, e agora, com riscos de enorme retrocesso. 

 Mais do que nunca, na atual conjuntura, é essencial que o governo de Minas Gerais, por intermédio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) e da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário (SEDA), entre outras Secretarias e instituições 
públicas, apoiem essas diferentes iniciativas, por meio de redes interinstitucionais voltadas à 
produção do conhecimento agroecológico no âmbito dos Territórios de Desenvolvimento instituídos.     

Diante disso afirmamos que: 

 Os Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA's) que se multiplicam nas 
universidades, institutos federais e instituições de pesquisa, como a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), são um exemplo consistente de avanço de modalidades 
diferenciadas de construção de conhecimentos nas instituições públicas de ensino e pesquisa em 
Minas Gerais. Reconhecemos os grupos de agroecologia protagonizados pelos estudantes e outros 
sujeitos como espaços de promoção e construção do conhecimento agroecológico que devem ser 
fortalecidos e incentivados; 

 A Agroecologia deve ser considerada um componente fundamental para a orientação de mudanças 
estruturais necessárias para a democratização e a sustentabilidade da sociedade. A Agroecologia, ao 
reconhecer e apoiar o desenvolvimento de múltiplas funções positivas exercidas pelo conjunto da 
agricultura familiar, camponesa e urbana, pelos povos e comunidades tradicionais, tem o potencial 
para reestruturar os sistemas agroalimentares por meio da articulação do uso sustentável dos bens 
da natureza; a produção de alimentos saudáveis e em quantidade, qualidade e diversidade; o 
estabelecimento de relações mais equilibradas entre o mundo rural e urbano; superação das 
desigualdades de gênero e geração; a preservação dos conhecimentos tradicionais e do patrimônio 
genético e cultural; e a distribuição equitativa das riquezas sociais com base nos fundamentos da 
economia solidária;  

 Minas Gerais já avançou significativamente com a criação de políticas públicas que contribuem para a 
construção do novo modelo de desenvolvimento que se faz necessário diante do cenário atual, a 
exemplo da instituição da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, da Política 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, da Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica, da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais e da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana; 

 Consideramos um retrocesso o corte de recursos para a realização do Censo Agropecuário do IBGE 
em 2017 e a retirada de perguntas relacionadas a agricultura familiar do formulário. Retratar o Brasil 
com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade é fortalecer a democracia e o 
exercício da cidadania. 

Diante de tais afirmações e reconhecendo os avanços e a necessidade de continuar avançando e ampliando 
a agroecologia no Estado de Minas Gerais, o Seminário reafirma a necessidade da efetiva institucionalização 
da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, sob a coordenação da SEDA e operacionalização 
da EPAMIG, EMATER-MG, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
FAPEMIG e demais instituições envolvidas.   
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Neste Seminário houve um grande aprofundamento em todos estes temas e será elaborado um relatório que 
oportunamente será apresentado e debatido com as diferentes instituições governamentais. Abaixo, 
apresentamos uma síntese das principais proposições: 

PROPOSIÇÕES GERAIS: 

1. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 21.146/2014 que instituiu a Política Estadual de 
Agroecologia e Produção Orgânica, elaborando o Plano Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica, de forma a efetivar a política no âmbito do Estado; 

2. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 21.147/2014 que instituiu a Política Estadual para o 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades  
Tradicionais, elaborando o Plano Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, de forma a efetivar a política no âmbito do Estado; 

3. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 15.973/2006, que dispôs sobre a Política Estadual de 
Apoio à Agricultura Urbana e dá outras providências; 

4. Criar, por meio de Decreto Estadual, o Grupo Executivo Permanente (GEP) com o objetivo de 
elaborar, coordenar e implementar a Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos em 
Minas Gerais; 

5. Efetivar as políticas e programas de comercialização e mercados institucionais para os produtos 
agroecológicos e orgânicos, a exemplo da Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA Familiar) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

6. Contribuir para a construção de autonomia pessoal, política e econômica das mulheres e jovens, 
superando as desigualdades de gênero e geração; 

7. Garantir o reconhecimento, a participação e a inclusão dos(as) agricultores(as) familiares, 
camponeses e urbanos, mestres(as) da cultura popular e povos e comunidades tradicionais no 
ensino, pesquisa e extensão, bem como estratégias de comunicação e  socialização dos produtos de 
acordo com os seus próprios interesses e demandas; 

8. Fornecer subsídios técnicos-científicos para a proteção, acesso e gestão dos conhecimentos e 
territórios tradicionais, patrimônio genético e cultural de acordo com os interesses e demandas dos 
povos e comunidades tradicionais; e 

9. Garantir o financiamento dos processos de construção do conhecimento agroecológico com base na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por meio da publicação continua de editais 
específicos para apoio a pesquisa em agroecologia e produção orgânica, agricultura familiar, 
camponesa e urbana; povos e comunidades tradicionais; mulheres, jovens e agroecologia; bem como 
de apoio aos Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEAs) e às redes de 
NEA’s. 
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PROPOSIÇÕES DE GOVERNANÇA: 

1. Criar a Câmara de Assessoramento de Agroecologia, Agricultura Familiar e Urbana e Povos e 
Comunidades Tradicionais, para análises e pareceres sobre projetos de pesquisa, na FAPEMIG, 
buscando garantir a representação de pelo menos 50% de mulheres; 

2. Garantir nos espaços de governança a representação de mulheres, jovens, povos e comunidades 
tradicionais; e 

3. Fortalecer e considerar a incidência dos conselhos gestores de políticas públicas afetos a Política 
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO): a) Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia (CONECIT); b) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas 
Gerais (CEDRAF-MG); c) Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT-MG); e d) Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG); 

  Belo Horizonte (MG), 31 de março de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO 
 

 


