
FOMENTO DO SABER AGROECOLÓGICO NA COMUNIDADE BARRO, MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

Edeilson Brito de Souza1; Glauciane Pereira dos Santos2; Heron Ferreira Souza3

1IF Baiano Campus Serrinha/ edeilsonbritoebs@gmail.com
2IF Baiano Campus Serrinha/ glauciane2611@gmail.com

3IF Baiano Campus Serrinha/ heron.souza@ifbaiano.edu.br

Palavras-Chave: Agroecologia; Des-envolvimento; Troca de saberes.

  INTRODUÇÃO:
   A agroecologia  é  extremamente  adaptada  à  agricultura
familiar,  podendo  ser  caracterizada  pelo  seu  alto  nível  de
agrobiodiversidade  na  produção,  porém,  a  tendência  à
produção  convencional  e  modos  de  vida  urbanizados  têm
exercido forte influência negativa, induzindo os agricultores a
adotarem sistemas de produção e de convívio social fora do
seu contexto socioambiental, alterando a identidade deles (as)
com  o  campo  e  com  a  produção  e  saberes  tradicionais
construídos  ao  longo  das  gerações.  Com  isso,  os
pesquisadores  precisam  desenvolver  estratégias  de
abordagem  para  a  valorização  dos  saberes  tradicionais,
baseado nos saberes ecológico e mecanismos que fortaleçam
os laços solidários nas comunidades rurais, semeando assim
a agroecologia (ALTIERE, 2012). Nesse sentido, este resumo
objetiva  apresentar  as  ações  até  agora  desenvolvidas  na
comunidade  Barro,  município  de  Serrinha-BA,  que  tem  a
agroecologia como foco principal da pesquisa-ação.

  MATERIAL E MÉTODOS:
   A área de atuação deste projeto é a comunidade Barro, zona
rural do município de Serrinha Bahia, o qual está inserido no
território do Sisal. O pressuposto metodológico adotado foi a
pesquisa-ação,  pautada  no  reconhecimento  dos  aspectos
iniciais dos sujeitos envolvidos e sua relação com o ambiente
e  na  intervenção  participativa.  As  técnicas  utilizadas  para
diagnóstico  e  intervenções  na  comunidade  foram:  visitas
guiada, diagnosticando a dinâmica produtiva da comunidade;
intercâmbios,  o  qual  frisa  a  importância  e  necessidade  da
troca de saberes acerca dos conhecimentos agroecológicos
transmitidos; e reuniões na associação comunitária do Barro.

  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
 Identificou-se  na  comunidade,  que  boa  parte  dos(as)
agricultores(as)  apresentam  dinâmicas  produtivas  com  viés
agroecológico,  visto  que a  maioria  deles  (as)  produzem de
forma orgânica, especialmente hortaliças, uma das principais
fontes de renda da comunidade. No entanto, há muitas outras
espécies de plantas,  como as medicinais e aromáticas,  que
poderiam ser utilizadas, por exemplo, para controle biológico
na produção,  mas eles não conhecem essa técnica.  Altiere
(2012),  salienta  a  importância  da  utilização  do  controle
biológico  na  produção  agroecológica,  aumentando  a
biodiversidade dos agroecossistemas, nos horizontes do solo,
para  defesa  dos  cultivos,  tornado-os  tolerantes  a  “pragas”,
melhorando no cultivo da lavoura (p. 305-307).
  Os dois intercâmbios realizados: experiências do banco de
sementes da comunidade Canto e o segundo: conhecendo um
sistema  PAIS   (Produção  Agroecológica  Integrada  e
Sustentável)  no  IF  Baiano  Campus  Serrinha,  além  do
conhecimento  técnico  adquirido,  foram  abordados  pontos
norteadores de discussão, mostrando a todos(as) a

importância do trabalho coletivo,  a interatividade, e a união,
visto que a falta dessas dimensões para comunidade Barro,
são  uma  barreira  para  a  construção  do  conhecimento
agroecológico, que também envolve a dimensão social.
  Após a realização dessas atividades, os(as) agricultores(as)
estão tendo uma visão mais ampla acerca da agroecologia e
da  importância  da  aplicação  desse  conhecimento  na
comunidade, tanto que eles (as) já manifestaram o interesse
da  construção  de  uma  horta  comunitária  e  um  banco  de
sementes,  que  será  construída  pelo  projeto.  Essa  resposta
dos  agricultores(as),  mostra  que  o  projeto  desenvolvido  na
comunidade  Barro,  está  sendo  eficaz  para  construção  do
saber agroecológico e da economia solidária. 

Figura 1: Intercâmbio ao banco de sementes.

Fonte: Acervo do LaPPruDes.

  CONCLUSÃO: 
 O  desenvolvimento  do  conhecimento  agroecológico  nessa
comunidade  e  também em outras  com a  mesma realidade
devem ser focado na troca de saberes, no fortalecimento dos
laços  de  solidariedade  e  coletividade,  pois  sem  esses
princípios,  o  individualismo  se  torna  uma  barreira  para  a
construção do saber  agroecológico;  focou-se também, além
da  problematização  da  realidade,  na  experimentação  de
outras experiências vividas, pela troca de saberes agricultor-a-
agricultor,  pois  a  absorção  do  conhecimento  a  partir  de
realidades  vivenciadas  por  outros  sujeitos  em  contextos
sociais similares se torna mais fácil.
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