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A agroecologia tem emergido na sociedade como um campo técnico em
ascensão nas últimas décadas, porém é como um campo político e na disputa
entre as diferentes propostas de desenvolvimento para o rural brasileiro que ela
tem se afirmado. Sua proposta supera o desafio da construção de alternativas de
produção em bases sustentáveis para, dentro de sua práxis, expor as fragilidades
e os efeitos negativos do modelo da agricultura convencional (hoje denominada
de agronegócio) para, então, propor o redesenho dos sistemas agroalimentares
como um todo, repensando os modos de organização social, produção, industrialização, comercialização e certificação dos produtos ecológicos.
Neste campo de enfrentamentos de modelos e de construção de alternativas
concretas para a produção e comercialização de alimentos amigáveis com a saúde
do planeta e das pessoas, uma força política, técnica e econômica tem se consolidado no cenário nacional e internacional: A Rede Ecovida de Agroecologia.
Presente nos três estados do sul do Brasil, esta rede conta com quase 20 anos
de existência e tem se constituído como espaço articulação social, mas também
de proposição de formas técnicas, sociais e econômicas alternativas ao modelo
de desenvolvimento que hegemoniza o campo brasileiro.
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A proposta deste capítulo é trazer, em sua primeira parte, o resultado de um
longo processo de sistematização dos documentos e do histórico da Rede Ecovida, de forma a resgatar as motivações, o ideário e o processo de organização que
geraram uma das principais organizações em âmbito nacional e internacional.
Para isso, fez-se um resgate de documentos públicos e relatórios de reuniões e
encontros, além do resgate da memória da organização com atores chave de sua
construção, além dos próprios autores que integraram a coordenação da Rede
em alguns momentos de sua história e acompanham e vivenciam sua dinâmica
até o presente momento.
A segunda parte dedica-se a analisar uma das principais ações que a Rede
tem desenvolvido: a construção de mecanismos alternativos de mercado, aspecto que caracteriza a organização e a tornou uma das referências neste campo,
trazendo junto com este, a proposta de uma metodologia também alternativa
de avaliação de conformidade, a certificação participativa. O capítulo analisa a
concepção de comercialização da Rede Ecovida e traça um paralelo com os dados dos canais e volumes de comercialização dos núcleos que integram a Rede.
A reflexão aqui proposta procura trazer elementos históricos e analíticos
da proposta de construção de mercados da Rede Ecovida, uma das grandes
inovações e contribuições desta organização para o debate da agroecologia, de
forma a contribuir para a análise e proposição de estratégias de abastecimento
alimentar orientadas pela perspectiva da promoção da soberania e segurança
alimentar e nutricional.

A Rede Ecovida de Agroecologia: os nós que criaram a rede
A Rede Ecovida de Agroecologia surgiu como resultado da necessidade
de articulação sentida pelas organizações não governamentais e por grupos de
agricultores ecologistas à medida que suas ações se ampliavam e ganhavam proporção. Essa necessidade se fez sentir por três razões principais: i) fortalecer as
experiências através do intercâmbio e do reconhecimento mútuo; ii) aumentar a
capacidade de diálogo com a sociedade, dando mais visibilidade às ações de promoção da agroecologia; iii) ter um canal de expressão que permitisse demandar
políticas públicas de apoio à agroecologia. Essas três razões podem ser sintetizadas
na necessidade de configurar um espaço coletivo que proporcione as condições
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para o estabelecimento de uma identidade comum entre diversas iniciativas que
se multiplicavam no interior dos estados do Sul do Brasil.
Anteriormente à criação da Rede Ecovida já havia um espaço de articulação
em torno da agroecologia no Sul do Brasil. A Rede Tecnologias Alternativas-Sul
(Rede TA/Sul) agregava ONGs que atuavam neste campo e nesta área. Esta Rede
se integrava com uma rede no Sudeste e outra no Nordeste do Brasil, formando a
chamada Rede PTA (Projeto em Tecnologias Alternativas) em âmbito nacional.
Trata-se de um espaço que agregava somente as organizações de assessoria, com
o intuito de discutir suas estratégias e influência política. A Rede TA/Sul acabou
sendo o espaço central de articulação das organizações em torno da agroecologia
no Sul do Brasil, sendo a articulação na qual se agregavam os atores precursores
da Rede Ecovida (REDE ECOVIDA, 2007a).
A ideia de tecnologias alternativas está na origem do debate da agroecologia, sendo que o foco inicial da proposta levada a campo junto às famílias
agricultoras era o de propor alternativas tecnológicas aos padrões da “revolução verde”. Souza (2003) destaca que o processo histórico que resultou no que
se entende atualmente por agroecologia passou por diversas mudanças e que
atualmente se verifica uma reaproximação de diversas “correntes do pensamento alternativo”. Para o autor:
A década de 1980 foi um momento forte deste movimento, pois reunia
duas questões importantes: a monumental crise econômica Brasileira (ficou
conhecida pelos economistas como a década perdida) e o fortalecimento
dos movimentos sociais. Com o enfraquecimento do modelo da revolução
verde e a percepção de que aquele era o momento de fazer avançar um
projeto alternativo, inúmeras organizações uniram-se em torno do projeto
dos Encontros Brasileiros da Agricultura Alternativa (EBAAs), que reuniram milhares de pessoas em várias regiões do Brasil (SOUZA, 2003, p. 22).

Em meados dos anos 90 a Rede TA Sul frequentemente abordava um tema
com o qual os produtores da região vinham se deparando: a certificação do que
era produzido sob o enfoque da Agroecologia – a bem da verdade, a expressão
Agricultura Ecológica era mais frequente neste momento. As iniciativas de comercialização se multiplicavam, as vendas para outros Estados e regiões crescia e havia
uma pressão, em um primeiro momento por parte das empresas certificadoras
que atuavam no país e, posteriormente, por parte do Ministério da Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento (MAPA), para normatizar o processo de produção e
certificação de produtos orgânicos no Brasil. A partir de 1994 são publicadas,
por parte do MAPA, vários dispositivos legais, portarias e instruções normativas, buscando regular este sistema de produção. Merece destaque a publicação
da Instrução Normativa 07, em maio de 1999, que definia a produção orgânica
e estabelecia os critérios para sua certificação (BRASIL, 1999).
O longo processo de debate em torno da legislação levou à desconsideração
das portarias e instruções normativas do MAPA, pois elas seriam brevemente
substituídas pela legislação nacional, fato ocorrido em dezembro de 2003. No
ano de 2010, com a conclusão da regulamentação da Lei no 10.831/03 (BRASIL,
2003) e o consequente reconhecimento da certificação participativa, reativa-se
a Associação Ecovida de Certificação Participativa (AECP), criada em 2001 mas
que não chegou a ser utilizada pela Rede até o ano de 2010. No segundo semestre
de 2010 a associação foi credenciada no MAPA como Organismo Participativo
de Avaliação de Conformidade Orgânica (OPAC), estando autorizada e realizar
processo de certificação formalmente (MEIRELLES, 2010).
Voltando um pouco no tempo, em 1989 a Cooperativa Ecológica Coolméia
convida os agricultores ecologistas – assim considerados por ela – a participar de
uma feira na cidade de Porto Alegre. A primeira edição da Feira de Agricultores
Ecologistas (FAE) ocorreu no dia 16 de outubro de 1989. Com uma proposta
inicial de ocorrer a cada mês, em dois anos a FAE passa a ser semanal. No âmbito da FAE, gera-se a proposta de promover a certificação participativa, definida neste momento como a geração de credibilidade a partir do encontro entre
agricultores e consumidores. Algumas das entidades e associações precursoras
da Rede Ecovida participavam desta feira, ajudando a construir esse processo e
difundindo seus princípios e suas ideias para outras organizações dos três estados do Sul e mesmo para outros espaços.
A certificação tornava-se importante ponto de inflexão no que se refere à
viabilidade das iniciativas com enfoque agroecológico. A pressão da normatização estabelecida pelo MAPA, bem como das próprias certificadoras nacionais e
internacionais estabelecidas no país, cria uma reação no âmbito das organizações
do campo agroecológico por buscar mecanismos de não obrigatoriedade da certificação. Ao mesmo tempo, como dito, alternativas à certificação “convencional”,
por auditagem, eram experimentadas, com o intuito de garantir a autonomia dos
agricultores e suas organizações nesse processo. Algumas organizações acabavam
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optando por selos próprios, que buscavam comunicar à sociedade as qualidades
socioecológicas da produção.
Um fato em particular impulsiona a ação em rede. A proposição de um
projeto de normatização e certificação da agricultura orgânica no Estado de
Santa Catarina, elaborado sem o devido diálogo com as organizações do campo agroecológico, estimula uma reação em uma das regiões do Estado (Planalto
Norte). Em um seminário realizado para debater o projeto em questão, decide-se
pela criação de um processo de articulação que fizesse frente à proposta, criando uma Rede Regional de Agroecologia, fato ocorrido no primeiro semestre de
1998 (REDE ECOVIDA, 2007a).
A proposta ganhou proporção, e o diálogo entre as ONGs que compunham
a Rede TA/Sul em Santa Catarina estimulou a realização de um seminário estadual a fim de ampliar e fortalecer sua composição. Assim, criava-se, em novembro de 1998, a Rede Ecovida de Certificação Participativa. Durante o primeiro semestre de 1999 foram sendo realizadas atividades de discussão e formação
para estruturação da Rede Ecovida. A proposta foi sendo divulgada e, mediante
a articulação preexistente entre as ONGs da Rede TA/Sul, organizações do Rio
Grande do Sul e Paraná se interessam pelo debate em andamento em Santa Catarina. Em seminários próprios, RS e PR definem por integrar-se à Rede Ecovida.
No ano de 1999, realiza-se no município de Lages o 1o Encontro Ampliado
da Rede Ecovida de Agroecologia, que reúne representantes de grupos de agricultores ecologistas e das ONGs de assessoria, quando se consolida a ampliação da
Rede Ecovida para os três estados do Sul do Brasil. Nesse momento, a estrutura
organizativa da Rede estava centralizada, havendo uma coordenação formada
por um membro por Estado mais um coordenador geral, sendo o encontro ampliado o principal espaço de articulação entre as organizações.
O ano de 1998 pode então ser considerado como o momento de “fundação”
da Rede Ecovida, ano em que se definiram o nome e o perfil inicial da articulação.
No entanto, conforme destacado, o processo gerado pela reação à iniciativa do Estado catarinense aglutinou demandas políticas, técnicas e de mercado represadas
naquele momento histórico e que puderam se manifestar por meio do processo
de criação da Rede Ecovida (MARQUES et al., 2001; REDE ECOVIDA, 2007a).
Conforme pode-se observar em Rede Ecovida (2007a, p. 11, grifos do autor):
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A Rede Ecovida se concretiza basicamente a partir de uma identidade e
reconhecimento histórico entre as iniciativas de Ong’s e organizações de
agricultores construídos na região sul. Assim, imediatamente passa se tornar uma Rede da Região Sul.
Diante dessa história conclui-se que a Rede não nasce em 98. Nesta data
inicia-se um novo formato organizacional de um movimento agroecológico no Sul do Brasil: a Rede Ecovida de Agroecologia.

O ano de 2000 marca a realização do 2º Encontro da Rede Ecovida, também em Lages-SC, quando se define pela ampliação de sua perspectiva, ou seja,
não restringir o processo de articulação somente ao campo da certificação, mas
sim caracterizar-se como espaço de articulação da agroecologia no Sul do Brasil. Assim, a Rede passa a denominar-se Rede Ecovida de Agroecologia, sendo
a certificação participativa como um dos seus cinco grandes objetivos. O 2o encontro ampliado representa importante momento de afirmação da Rede Ecovida, não somente pela ampliação da perspectiva pra além da certificação participativa, mas também pela definição de uma série de conceitos e pressupostos
que orientariam sua ação nos anos seguintes. Da mesma forma, esse encontro
dá continuidade e afirma um perfil metodológico centrado numa perspectiva de
horizontalidade, o que significa dizer que as definições de perfil político, técnico
e os espaços de tomada de decisão são exaustivamente debatidos nos encontros
ampliados, que contam com a presença de agricultores e técnicos em permanente processo de diálogo.
O encontro do ano 2000 concentrou seus esforços em estabelecer as definições sobre os princípios e objetivos da Rede, perfil dos participantes, forma de
inserção, atribuições, bem como a definição conceitual de agroecologia e outras
questões que compuseram o documento “Organização e Funcionamento da Rede
Ecovida de Agroecologia” (REDE ECOVIDA, 2000, 2003), que se pode caracterizar como o regimento interno da Rede Ecovida. Segundo o documento:
A Rede Ecovida de Agroecologia é um espaço de articulação entre
agricultores familiares e suas organizações, organizações de assessoria
e pessoas envolvidas e simpatizantes com a produção, processamento,
comercialização e consumo de alimentos ecológicos. A Rede trabalha
com princípios e objetivos bem definidos e tem como metas fortalecer a
agroecologia nos seus mais amplos aspectos, disponibilizar informações
entre os envolvidos e criar mecanismos legítimos de geração de credibilidade
e de garantia dos processos desenvolvidos pelos seus membros (REDE
ECOVIDA, 2000, p. 4).

ABASTECIMENTO ALIMENTAR
260

O encontro define que para integrar-se à Rede Ecovida é necessário estar
inserido em alguma forma de organização. Notadamente no caso das famílias
agricultoras, que só podem filiar-se à Rede caso estejam organizados em grupos,
formais ou informais. À exceção da figura do colaborador, os demais membros
devem estar inseridos em alguma forma de organização local. Além dos grupos
de agricultores, define-se que podem integrar a Rede Ecovida as ONGs de assessoria, organizações de consumidores (cooperativas, associações de bairro, etc.),
comercializadoras e agroindústrias, desde que sejam microempresas e empreendimentos familiares (REDE ECOVIDA, 2000, 2007a). Portanto, a Rede Ecovida
caracteriza-se como uma rede de organizações orientadas pelos princípios e objetivos destacados no Quadro 1.
Quadro 1. Princípios e Objetivos da Rede Ecovida de Agroecologia
Princípios
Ter a Agroecologia como base para o desenvolvimento sustentável
Garantir a qualidade do processo através da
Certificação Participativa
Trabalhar com agricultores e agricultoras familiares e suas organizações
Ser regida por normativa própria de funcionamento e de produção
Trabalhar na construção do comércio justo e
solidário

Objetivos
Desenvolver e multiplicar as iniciativas
agroecológicas.
Incentivar o trabalho associativo na produção
e no consumo de alimentos ecológicos.
Articular e disponibilizar informações entre as
organizações e pessoas
Aproximar, de forma solidária, agricultores e
consumidores
Ter uma marca-selo que expresse o processo, o
compromisso e a qualidade
Fomentar o intercâmbio, o resgate e a valorização do saber popular

Fonte: Rede Ecovida, 2000, p. 3.

Nesse mesmo ano de 2000 os integrantes da Rede Ecovida decidem por um
formato descentralizado de organização, mesmo porque a amplitude da Rede inviabilizava o processo de articulação realizado de forma centralizada como até o
momento, principalmente por meio dos encontros ampliados e de reuniões de
coordenação. Define-se, então, por uma organização estruturada em “núcleos
regionais”, que reproduzem nas microrregiões a estrutura da Rede Ecovida, contando com coordenação, secretaria, tesouraria, além da formação de um conselho
de ética próprio (REDE ECOVIDA, 2000, 2007a).
Os núcleos regionais são a unidade funcional da Rede Ecovida, onde se efetiva o processo de certificação participativa. A Figura 1 ilustra a forma como a
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Rede se organiza, demonstrando as diversas etapas, desde as famílias até a Rede
como um todo, usando como referência o Núcleo Litoral Solidário do Rio Grande
do Sul. A melhor interpretação da imagem pode ser feita se lida da direita para a
esquerda. Ou seja, os grupos de agricultore(a)s configuram um primeiro nível de
articulação em rede, espaço fundamental de estruturação da Rede Ecovida como
um todo. A articulação entre eles e deles com ONGs, grupos de consumidore(a)s
e outras organizações em determinada região, configuram um Núcleo Regional,
um segundo nível de articulação em rede. A soma dos diferentes Núcleos Regionais configuram a Rede Ecovida de Agroecologia como um todo, sendo este
o terceiro nível de articulação da Rede.
Figura 1 – Exemplo de estruturação de um núcleo dentro da rede

Fonte: Rede Ecovida (2007a, p. 16).

Ainda em perspectiva histórica, no ano de 2001, um novo Encontro (o terceiro), realizado em Francisco Beltrão no Paraná, discute as normas internas para
a transição agroecológica. Realizou-se um profundo debate entre agricultores,
técnicos e a presença de algumas representações de consumidores em torno das
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normas e dos procedimentos de certificação (REDE ECOVIDA, 2003). Esse debate culminou na produção do documento denominado “Normas Simplificadas
da Rede Ecovida de Agroecologia” (REDE ECOVIDA, 2001) e no formulário de
certificação das famílias agricultoras. Ambos documentos, com os princípios
da certificação participativa, orientações de uso do selo e outras orientações,
resultaram na publicação no ano de 2004 do “Caderno de Formação: Certificação Participativa de Produtos Ecológicos” (REDE ECOVIDA, 2004), conforme
observado na Figura 2.
A ampliação no campo de ação da Rede Ecovida, para além da certificação
participativa, refletiu de forma clara o momento histórico em que se encontravam as organizações de agricultores e de assessoria do campo agroecológico no
Sul do Brasil. No entanto, há que destacar que a metodologia de certificação participativa em rede é um importante aspecto de unicidade e inovação dentro da
Rede, dando originalidade à sua proposta, principalmente quando articulada à
construção de mecanismos alternativos de mercado.
Nesse sentido, as normas simplificadas construídas no 3o Encontro Ampliado resultaram em importante momento de consenso dentro da Rede Ecovida,
no que se refere aos critérios e a metodologia da certificação participativa. Esse
procedimento possibilitou não só maior unicidade no processo de certificação,
como acabou por lhe conferir maior respaldo. Esse aspecto se tornou importante
ferramenta no momento da negociação política em torno da aceitação da certificação participativa no marco legal brasileiro de agricultura orgânica. A construção de uma nova metodologia e, consequentemente, de um novo processo social
em torno da geração de credibilidade para garantia da qualidade de produtos
orgânicos/ecológicos, pode ser resumida da seguinte forma:
A certificação participativa é um sistema solidário de geração de credibilidade. O selo de certificação da Rede Ecovida expressa que o produto foi
gerado com respeito ao meio ambiente e que é fruto de relações sociais
justas. A aplicação dos princípios e a verificação das normas de produção
ecológica são realizadas com a participação efetiva dos agricultores e consumidores envolvidos no processo, garantindo o aperfeiçoamento constante e
o respeito às características de cada região. O selo ECOVIDA é o resultado
de um processo participativo, que envolve uma série de procedimentos desenvolvidos dentro de cada núcleo regional, onde ocorre a filiação à Rede,
a convivência e a verificação do Conselho de Ética, concedendo o selo se
for o caso e quando solicitado pelo grupo (REDE ECOVIDA, [200-], s/p).
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A sistematização realizada pela Rede Ecovida em torno das normas e dos
procedimentos de certificação tornou-se também importante referência para a
difusão da certificação participativa em outros países. A Figura 2 exibe traduções
do caderno de normas da Rede Ecovida para o espanhol e inglês feita por ONGs
estrangeiras com objetivo de promover a certificação participativa em seus países.
Figura 2 – Caderno de formação da Rede Ecovida e suas respectivas traduções
ao inglês e espanhol

Fonte: Rede Ecovida (2004, [200-], [2005?]).

A partir do 3o Encontro ampliado foram detalhadas as estruturas de organização e articulação da Rede Ecovida, uma vez que ficou decidido pela realização de encontros ampliados somente a cada dois anos. Criou-se, então, como
principal instância de decisão no âmbito da Rede, à exceção dos encontros ampliados, a realização de “plenárias de núcleos”, que reuniriam no mínimo dois
representantes de cada núcleo e seriam realizadas duas a três vezes ao ano (REDE
ECOVIDA, 2007a).
Assim, a Rede Ecovida passa a estruturar-se a partir dos núcleos regionais,
plenárias de núcleos, coordenação geral e encontro ampliado; complementa esta
estrutura a formação temporária ou permanente de “Grupos de Trabalho” por
demanda. As comissões de ética se fazem presentes em três instâncias (grupos,
núcleos e Rede). O organograma organizacional da Rede Ecovida, que reflete
esta estrutura, pode ser observado na Figura 3.
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Figura 3 – Organograma da Rede Ecovida de Agroecologia

Fonte: Rede Ecovida (2007a, p. 18).

Esta dinâmica organizativa possibilitou um reconhecimento maior entre
os membros da Rede Ecovida e, por outro lado, exercitava o processo de certificação participativa nas regiões. Na perspectiva de fortalecer a imagem da Rede
Ecovida, uma plenária de núcleos realizada no ano de 2002 optou pela divisão da
imagem da Rede em dois modelos. O primeiro é o selo a ser utilizado nos produtos certificados; o segundo é a logomarca da Rede, a fim de utilizar em materiais
didáticos e de divulgação. Uma das preocupações centrais era o de evitar a confusão entre os consumidores, uma vez que o uso do selo de qualidade orgânica
em outros espaços, que não o rótulo dos produtos, poderia gerar dificuldades de
compreensão sobre o que era ou não um produto orgânico. Da mesma forma, a
criação de uma logomarca separada de um selo ampliava suas possibilidades de
uso como material de identificação entre os membros da rede (REDE ECOVIDA, 2002). Ambos os materiais possuem orientações claras e definidas sobre as
formas e condições para o uso de cada imagem (REDE ECOVIDA 2004, 2007a).
A Figura 4 expressa a mudança e a evolução gráfica do selo e da logomarca da
Rede Ecovida. Da esquerda para a direita mostra-se inicialmente o selo/marca
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original da Rede Ecovida (quando não havia separação); o selo e logomarca com
o dito “ecovida” em preto representam o momento da divisão entre selo e logomarca, e por fim a logomarca e selo atuais da Rede Ecovida.
A partir do encontro realizado em Francisco Beltrão em 2001, a dinâmica
organizativa da Rede foi se consolidando; a coordenação passou a ser colegiada,
com, pelo menos, três representantes de cada Estado e as plenárias possibilitavam
maior celeridade na tomada de decisões. Dessa forma, os encontros ampliados
se tornaram cada vez mais espaços de intercâmbio, formação, celebração e mobilização política, deixando seu caráter deliberativo de lado. As decisões fundamentais que passam pelos Encontros Ampliados são a eleição da coordenação e
a aprovação da formação de novos Núcleos Regionais.
Figura 4 – Selos e logomarcas da Rede Ecovida

Fonte: Rede Ecovida (2007a) e site da Rede Ecovida.

Os encontros ampliados, porém, podem ser considerados como os marcos
que expressam o momento político da Rede Ecovida. Assim, a partir de 2003, os
encontros passam a ter lemas que simbolizavam esses momentos e pautavam a
dinâmica de discussões e formação no âmbito da Rede. No Quadro 2, um breve
resumo dos encontros ampliados realizados pela Rede Ecovida de Agroecologia.
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Quadro 2. Encontros ampliados da Rede Ecovida de Agroecologia
34

Encontro
Ampliado
1º*

Ano

Local

Lema

Participantes Temática

maio/
1999

Lages-SC

**

120

2º*

29-30
maio/
2000

Lages-SC

**

150

3º*

maio/
2001
13-15
maio/
2003

Francisco **
200
Beltrão-PR
Passo
Cultivando a éti- 350
Fundo-RS ca, reproduzindo a vida

4º

5º

6º

26-28
julho/
2005

Praia
Agricultura eco- 800
Grande-SC lógica, alimentando a soberania de um povo
17-19 Lapa-PR
Nossa identida- 1000
julho/
de se constrói
2007
em rede

7º

5-7
Ipê-RS
setembro/
2009

8º

28-30
maio/
2012

Florianópolis-SC

Agricultura fa- 1200
miliar ecológica:
produzindo alimentos, alimentando sonhos
Construindo So- 1200
nhos, dando Eco
à Vida

Discussão das formas de
organização e alcance da
Rede
Construção das Normas
de organização e funcionamento, princípios,
objetivos e formas de
adesão
Discussão das normas de
certificação participativa
Foco no fortalecimento dos mecanismos de
geração de credibilidade e controle social no
processo de certificação
participativa
Debater a relação entre
agroecologia e soberania
alimentar
Fortalecer a identidade
entre os integrantes e os
processos organizativos e
políticos dentro da Rede
Ecovida76
Os circuitos de comercialização dentro da
Rede e o papel das políticas públicas para a promoção da Agroecologia
Relação OPAC – Rede,
políticas públicas de
apoio à agroecologia
e novas estratégias de
comercialização

3 Nesse encontro é lançado o “Caderno de Formação no 1: uma identidade que se constrói em rede”, com o objetivo de
orientar novos grupos e fortalecer o processo organizativo daqueles que já a compõem (REDE ECOVIDA, 2007a). Esse
caderno e o caderno sobre certificação participativa constituem os principais materiais de formação da Rede Ecovida.
4 Destaque para a Feira de Saberes e Sabores, a mais significativa dentre todas que ocorreram nos encontros.
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9º

20-22
abril/
2015

Marechal Agroecologia
em Rede – CulCândido
Rondon-PR tivando a Vida

10º

21-23
abril/
2017

Erechim-RS Cuidado, Cultu- 1500
ra e Bem Viver:
Construindo
Caminhos

1500

Atualidade e futuro da
Agroecologia; Gênero,
Juventude e Agroecologia. Gestão e melhora do
SPG da Rede77
Concepção de Agroecologia para além da produção orgânica, representando também uma
alternativa para ter mais
qualidade de vida no
campo e na cidade, com
segurança e soberania
alimentar e respeito às
diversidades de gênero e
de gerações.

Fonte: Rede ECOVIDA (2007); Informantes-chave; www.ecovida.org.br; vivência dos autores.
* Estes primeiros três encontros eram nominados somente de encontros; a partir do quarto se utilizou a expressão encontro
ampliado. Cabe ressaltar que houve outras reuniões e encontros prévios a estes, desde o ano de 1998, mas é a partir de 1999
que se contabilizam como Encontros Ampliados.
** Não havia proposição de lema para estes primeiros encontros.

Vale destacar que entre os anos de 2009 a 2011 concentraram grande parte
dos esforços das organizações da Rede em torno do processo de regulamentação
da agricultura orgânica e, consequentemente, da legalização da certificação participativa. Tal processo demandou um esforço burocrático e de coleta e organização de informações em vários níveis, desde as unidades produtivas, passando
pelos mecanismos de comercialização e organização (REDE ECOVIDA, 2010).
Apesar da motivação para formação da Rede ter se dado por uma reação
à imposição de um modelo de certificação e regulamentação dos produtos ecológicos, sua criação reflete um momento de amadurecimento do campo agroecológico, que passa a perceber a necessidade de fortalecimento dos processos
de articulação entre as diversas experiências em andamento (REDE ECOVIDA,
2007a). A definição de agroecologia por ela adotada exemplifica sua perspectiva
holística e multidimensional dos processos rurais; nela questões técnico-produtivas se articulam com dimensões sociais, econômicas, culturais e, obviamente,
ambientais. Para a Rede Ecovida, a agroecologia pode ser definida como:
[...] processo de produção de alimentos e produtos em conjunto com
a natureza, onde os agricultores (as) possam desenvolver suas atividades sem agredir o meio ambiente, tornando independentes dos “pacotes
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tecnológicos” com seus caros e degradantes insumos industriais, visando
não somente as sobras financeiras, mas principalmente qualidade de vida.
É a base para o desenvolvimento sustentável nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, envolvendo as dimensões políticas, técnicas e culturais,
em processos educativos e metodologicamente adequados, onde (os) trabalhadores (as) assumem o protagonismo maior e aumentam seu poder
de intervenção na sociedade de forma organizada. (CEPAGRI, 1998 apud
REDE ECOVIDA, 2007a, p. 25).

A Rede Ecovida configura-se como um espaço fundamentalmente voltado
para a articulação e o fortalecimento de seus membros e a promoção da agroecologia em suas diversas dimensões. Nesse sentido, cabe ressaltar a frequente
preocupação de seus integrantes pela garantia da horizontalidade em seu funcionamento. Mais do que falar em uma ação da Rede Ecovida em si, o que se pode
afirmar é que a Rede Ecovida é a expressão articulada das ações desenvolvidas
por cada uma das organizações que a integra. É evidente que esse processo é carregado de limites e contradições, como em todo processo de organização social,
porém, também é evidente que a forma de agir e pensar dentro da Rede Ecovida
tem fortalecido esta perspectiva horizontal de funcionamento.
Atualmente, segundo informes da coordenação e da Associação Ecovida de
Certificação Participativa (AECP), a Rede Ecovida conta com aproximadamente 5000 famílias de agricultore(a)s que a integram, organizadas em cerca de 500
grupos. Dessas, cerca de 3200 estão certificadas. Integram ainda a Rede mais de
20 organizações de consumidores, 80 organizações de assessoria, 120 agroindústrias, 40 comercializadoras, organizadas em 28 núcleos regionais, distribuídos
por cerca de 350 municípios do Sul do Brasil, conforme pode ser observado nas
Figuras 5, 6, 7 e 8 (MEIRELLES, 2017; PEREZ-CASSARINO, 2012).
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Figura 5. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado do Paraná

Fonte: Rede Ecovida, 2016.

Figura 6. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado de Santa Catarina

Fonte: Rede Ecovida, 2016.
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Figura 7. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Rede Ecovida, 2016.

Figura 8. Mapa de ocorrência da Rede Ecovida no Sul do Brasil

Fonte: Rede Ecovida, 2016.

ABASTECIMENTO ALIMENTAR
271

Vale lembrar que esta presença tem sido crescente no decorrer dos anos.
Dados iniciais, do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, davam conta da
presença de algo em torno de 350 famílias de agricultore(a)s integrando a Rede
Ecovida. A ação articulada das organizações de agricultore(a)s, ONGs, grupos
de consumidore(a)s em forma de rede indica que há uma reconhecida efetividade na metodologia, opção política e proposta técnico-produtiva e socioeconômica assumida em torno da agroecologia por estas organizações. Muito há
de aprimorar-se ainda neste processo, mas o próprio avanço desenfreado do
agronegócio neste mesmo período, impôs limites significativos ao avanço da
agroecologia, tais como a deriva de agrotóxicos, a contaminação transgênica,
a monopolização dos canais de comunicação, estabelecendo um ambiente desfavorável, principalmente no meio rural à proposição de modelos alternativos
ao hegemonicamente estabelecido.
Esse avanço esteve fortemente apoiado em políticas de governo, mas é preciso reconhecer que a partir do ano de 2003, com a ascenção do governo Lula,
para além do apoio declarado ao agronegócio, também foi possível construir um
conjunto de políticas que deram impulso à iniciativas no campo da agroecologia.
Neste contexto de limites e avanços, apoios e enfrentamentos, um dos importantes espaços de crescimento da agroecologia foi a abertura dos mercados
institucionais, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e das
aquisições da agricultura familiar na alimentação escolar. Essas políticas vieram a
qualificar uma estratégia há muito adotada pelos grupos que integram a Rede, de
diversificar seus canais de comercialização, visando, prioritariamente, abastecer
os mercados locais. Essa perspectiva de comercialização construída pelo coletivo de organizações que integram a Rede Ecovida será tratada na próxima seção.

A Rede Ecovida e seu ideário de comercialização
Em todo esse processo de constituição, fortalecimento e consolidação da
Rede Ecovida de Agroecologia esteve presente a formulação e prática de uma
etapa importante da produção agrícola: a comercialização. Nos primórdios da
Rede, mesmo antes de seu surgimento como tal, a busca do que então se chamava
comercialização direta era uma preocupação constante. O desiderato de diminuir
os elos que separam produção e consumo sempre foi buscado.
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Nos documentos gerados ao longo dos anos pela Rede Ecovida ela expressa
seus princípios e objetivos de trabalho. Nestes documentos é evidente a orientação
aos seus membros para buscarem estratégias de mercado baseadas no comércio
justo e solidário e, consequentemente, a priorização dos mercados locais. Esse
enfoque de mercados, conforme apontado na seção anterior, mais do que uma
proposição política, representa a prática e o pensamento das organizações no
momento de criação e estabelecimento da Rede Ecovida, que procurou agregar
os objetivos e ideais de seus integrantes em um espaço político comum. O caderno de formação nº 1 descreve de forma mais detalhada seus princípios e nele
se destacam os seguintes princípios em relação à comercialização:
- Fortalecimento das relações de economia popular solidária na Rede e a
articulação junto a outros espaços e formas de mercado justo e solidário.
- Priorização da relação direta com os consumidores(as), o abastecimento local e regional, com perspectivas à segurança e soberania alimentar.
- Oposição a qualquer forma de exploração ou opressão seja econômica,
política, social, de gênero ou geração (REDE ECOVIDA, 2007a, p. 15).

A perspectiva de uma relação diferenciada com os mercados encontra-se
integrada à própria dinâmica de organização e funcionamento da Rede Ecovida.
Em seus critérios de certificação, descritos no caderno de formação sobre certificação participativa, observam-se orientações bastante claras no que se refere
ao perfil de mercados e ao tipo de relação que se pretende estabelecer. A proposição de formas alternativas de mercado compreende-se como critério para
inserção e certificação no âmbito da Rede Ecovida. No que se refere às “normas
de produção ecológica”, no campo das “regras gerais”, destaca-se um item que
trata da comercialização, no qual se propõe como objetivos para os grupos de
agricultores que pretendem ser certificados:
- O acesso de toda população aos produtos ecológicos, independente do
nível de renda. Para isto os produtos devem ser ofertados a preços que sejam justos ao produtor e acessíveis aos consumidores;
- O estabelecimento de relações mais próximas entre agricultores e consumidores através de formas de comercialização que priorizem a venda
direta e/ou que reduzam ao máximo as intermediações;
- A valorização e priorização no atendimento ao mercado interno (REDE
ECOVIDA, 2004, p. 16).
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Os dados objetivos sobre volumes e canais de comercialização dentro da
Rede são escassos. Podemos afirmar que a Rede Ecovida não conhece em detalhes a Rede Ecovida. A estrutura descentralizada, a falta de uma maior institucionalidade e a pouca cultura de sistematização de dados são algumas das razões.
Os dados da pesquisa de campo realizada nos anos de 2010-2011 na tese de
doutoramento de PEREZ-CASSARINO (2012) são um esforço importante no
sentido de consolidar informações sobre os diferentes canais de comercialização
construídos pelos grupos da Rede e seu volume de comercialização. Mas o dinamismo natural dos processos de comercialização nos impede considerar que os
dados de cinco anos atrás são válidos do ponto de vista quantitativo.
No entanto, o conhecimento da realidade da Rede Ecovida por parte dos
autores e o acompanhamento às dinâmicas de comercialização que nela ocorrem
permitem afirmar que o perfil e o peso de cada iniciativa de comercialização em
relação às demais têm se mantido no decorrer dos anos. Dessa forma, os dados
serão apresentados no sentido de estabelecer comparativos entre as diferentes
formas de comercialização da Rede, que possibilitam a análise entre os pressupostos propostos pela Rede em seus documentos e a prática de comercialização
das organizações que a integram.
Um dos aspectos a destacar na estratégia de comercialização construída
pelas organizações que integram a Rede Ecovida é que na quase totalidade dos
núcleos regionais, as feiras ecológicas são as protagonistas do processo de comercialização. Estima-se que hoje ocorram mais de 250 feiras ecológicas em mais de
200 municípios do Sul do Brasil (em 2011 eram 165 feiras), em municípios de
pequeno, médio e grande porte. Em 2011, as feiras representavam mais de 40% do
volume mensal total comercializado pelos grupos que integram a Rede Ecovida.
As feiras são vistas dentro da Rede como a expressão mais genuína do que
ela busca como estratégia de comercialização. São um instrumento fundamental para popularizar e democratizar o acesso a produtos ecológicos. Promovem
o consumo de produtos locais. Os preços são convenientes para quem produz e
para quem consome. E ainda podemos dizer que existe uma forte tendência que
as bancas de uma feira expressem integralmente a biodiversidade que caracteriza
uma propriedade manejada com o enfoque agroecológico.
É importante notar que as feiras têm se caracterizado como o “ponto de partida”
para a comercialização nos grupos da Rede, construindo uma cultura, desde o início
da construção dos mercados por parte dos grupos, de que a relação direta com os
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consumidores, a sociabilidade nos espaços de comercialização, a valorização do
papel do agricultor, a diversificação da produção, o atendimento aos mercados locais
– valores intrínsecos às feiras – configuram-se como pressupostos da estratégia de
comercialização construída pelas famílias que integram a Rede Ecovida.
O segundo equipamento de comercialização mais relevante entre os grupos
da Rede Ecovida são os mercados institucionais. Com o declínio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) como política pública acessível aos agricultores
familiares, o mercado institucional hoje está centrado basicamente no Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Em 2010-11, pouco mais de 20% do volume comercializado pela Rede Ecovida envolvia os mercados institucionais, porém os dados refletiam fundamentalmente a execução do PAA. É a partir de 2011-12 que as compras no PNAE
se expandem e boa parte das prefeituras e governos de Estado passam a realizar
chamadas públicas para as compras da agricultura familiar de forma mais estruturada. De forma a exemplificar, os dados de 2010-11 indicavam um número
próximo a R$ 1 milhão/mês em produtos ecológicos comercializados no âmbito
da Rede nestes mercados. Em 2015, somente o Núcleo Mauricio Burmeister do
Amaral, da região metropolitana de Curitiba-PR, comercializou cerca de R$ 400
mil/mês nas chamadas públicas municipais e estadual na região.
Apesar do estímulo aos mercados locais e a prioridade às relações diretas
entre agricultor e consumidor – conforme se observa nas feiras e mercado institucional –, os grupos de agricultore(a)s também têm realizado esforços em diversificar suas estratégias de comercialização, o que significa acessar também os
canais estabelecidos de produtos orgânicos. As vendas no varejo “convencional”
(supermercados, lojas especializadas, distribuidoras de produtos orgânicos, restaurantes, empresas, etc) representava em 2011 pouco mais de 20% do volume comercializado pelos grupos pesquisados. Essa tendência tem sido mantida na Rede.
Essa comercialização extrapola em muitos casos o mercado local, deslocando produtos para outros Estados e regiões. De uma forma geral, gestores dos
processos de comercialização tem afirmado que a demanda é maior do que a
oferta de produtos e que, apesar de serem mercados de nicho, ainda encontram-se em franca expansão.
Isso tem permitido melhores condições de negociação por parte dos grupos, não tendo que enfrentar, na maioria dos casos, as condições características
que estes mercados impõe aos seus fornecedores, tais como rígidas exigências de
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padronização dos produtos, devolução de sobras, extensão dos prazos de pagamento, entrega de “enxovais”, exigência de repositores, entre outros fatores, que
encarecem os custos e exigem uma logística e gestão mais elaborada.
Não se observa, porém, uma preocupação ou reflexão mais aprofundada
dos grupos e núcleos da Rede sobre os riscos de uma mudança no processo de
negociação com a possível imposição de algumas ou todas as condições impostas aos fornecedores “convencionais” desses canais, notadamente grandes redes
supermercadistas.
Ainda como uma proposta de construção alternativa de mercados, um dos
mecanismos que têm sido estimulada no âmbito da Rede Ecovida nos últimos
anos, com a entrada no mercado institucional, é a abertura de pontos fixos, ou
seja, lojas de comercialização de produtos ecológicos gestionadas por membros
da Rede. Seus desenhos variam de acordo com as regiões, há pontos fixos mantidos por associações de agricultores e outros por empreendedores individuais
familiares, consumidores e/ou agricultores filiados à Rede. No entanto, os pontos
que mais têm chamado a atenção são aqueles abertos por organizações de consumidores, geralmente cooperativas que articulam consumidores de um bairro ou município e se organizam no intuito de manter um espaço que permita
a comercialização permanente de produtos ecológicos no decorrer da semana.
Apesar de ainda serem poucos os pontos (31 mapeados em 2011), é uma estratégia que se encontra em expansão e muito valorizada pelos grupos da Rede e
consumidores, uma vez que permitem o abastecimento mais regular e não somente
em alguns dias da semana, tal qual as feiras ecológicas. Em 2010-11 representava
pouco mais de 5% do volume mensal total comercializado pelos grupos. Porém,
seu processo de gestão e os custos de manutenção de um espaço regular (locação,
funcionários, custos de manutenção etc.) dificultam a difusão desta estratégia de
forma mais ampla, sendo que o apoio do poder público cumpre um papel relevante no estímulo e expansão destas iniciativas, tais quais pode se observar em
alguns municípios com os Centros de Comercialização Permanentes da Agricultura Familiar (CCPAF), espaços muitas vezes apoiados pelo Poder Público para
viabilizar a comercialização da agricultura familiar em seus municípios. Somente
no Paraná são mais de 40 em funcionamento, com diferentes dinâmicas e formas
de gestão (BISCHOF, 2016), mas que servem como referência para implementar
ações públicas voltadas à especificidade dos produtos ecológicos.

ABASTECIMENTO ALIMENTAR
276

No estudo realizado em 2010-11, as demais estratégias de comercialização
foram agrupadas em um item chamado “outras iniciativas”, que incluía entregas
residenciais, cestas e exportação, as quais representam um volume reduzido no
âmbito da Rede Ecovida. No total, essas iniciativas somam um volume financeiro inferior a 5% do volume total comercializado pelos grupos da Rede Ecovida.

A inovação proposta pelo Circuito Sul de
Circulação de Alimentos Ecológicos
Uma análise à parte merece ser realizada para o caso do Circuito Sul de
Circulação de Alimentos Ecológicos. O Circuito Sul começou a estruturar-se em
meados de 2006, visando ao intercâmbio de produtos entre alguns núcleos da
Rede Ecovida de Agroecologia, a fim de garantir maior oferta de produtos nas
feiras e demais canais de comercialização, bem como superar a sazonalidade da
produção em cada região. Da mesma forma, o Circuito visa aumentar a oferta
de alimentos ecológicos para as próprias famílias agricultoras. A comercialização se dá basicamente por meio da troca de produtos entre as associações de
cada região. As rotas estabelecidas comunicam os núcleos entre si, recolhendo
produtos das associações que se situam no âmbito da rota. Como norma geral,
cada associação, por meio de seus canais de comercialização, demanda volumes
de produtos próximos aos que ofertam. As rotas principais funcionam semanalmente e hoje têm cumprido um importante papel no aumento da diversidade de
oferta nas feiras e para o mercado institucional, principalmente no atendimento
aos editais do PNAE (MARFIL, 2009).
O Circuito se organiza em “estações”, que correspondem às organizações
envolvidas em cada Núcleo Regional com o intercâmbio de produtos. A articulação entre pedidos e oferta se dá por comunicações telefônicas e via internet,
feitas entre os agricultores interessados, havendo pouco envolvimento das organizações de assessoria. O intercâmbio de produtos conta com quase nenhuma
estrutura física de suporte, de fato, os caminhões se encontram nas estações e vão
realizando a troca de produtos entre um caminhão e outro, seguindo viagem de
retorno para suas estações. Apesar de ainda ter muitos desafios a superar, principalmente em termos de facilidade de comunicação e de logística para a comercialização, o Circuito tem se caracterizado como uma das principais inovações
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em termos de comercialização no âmbito da Rede. Seu funcionamento, apesar de
ainda demandar, em alguns casos, a realização de grandes distâncias, representa
importante fator de garantia de regularidade e aumento da oferta de produtos,
portanto de garantia de abastecimento.
A seguir tem-se o mapa de rotas do Circuito. O funcionamento delas não
é fixo, ou seja, algumas funcionam em determinados períodos do ano somente.
Da mesma forma, pequenos ramais se formam em torno dessas rotas, que ligam
os grupos próximos às rotas principais. A rota mais frequente e com maiores
volumes até o momento no Circuito é a que corresponde ao trecho “Erechim/
RS-Curitiba/PR”, que funciona semanalmente (Figura 9). Segundo Marfil (2014),
o Circuito Sul tem incrementado seus volumes de comercialização ano a ano. Em
2014, foram mais de 3.500 toneladas de alimentos circulando entre as rotas do
Circuito, envolvendo cerca de 1500 famílias em seu funcionamento.
Figura 9 – Mapa das rotas do Circuito Sul de comercialização da Rede Ecovida

Fonte: DAROLT et al. (2016).
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Segundo Darolt et al. (2016), as seguintes rotas se encontram em funcionamento no ano de 2016, vinculando as mais diferentes estações, sendo que umas
funcionam permanentemente e outras podem funcionar somente em períodos
de safra ou demanda de produtos:
a) Estações-núcleo: são dez e estão localizadas nos Estados do RS, SC, PR, SP,
MG e BA;
b) Conexões e subestações: são dezessete no Estado do RS, quatorze no Estado
de SC, vinte seis no Estado do PR, quatro no Estado de SP uma no estado de
MG e três no Estado da BA;
c) Número de municípios: 73 municípios;
d) Quantidade de Rotas Longas (mais de 300 Km): 09 rotas;
e) Quantidade de Rotas Médias (de 50 Km a 300 Km): 11 rotas;
f) Quantidade de Rotas Curtas (Local até 50 Km): 24 rotas.

Como síntese do levantamento até aqui realizado sobre a dinâmica e iniciativas de comercialização na Rede Ecovida, foram elaborados mapas da incidência da Rede nos três estados do Sul do Brasil, destacando quais as iniciativas de comercialização presentes em cada município. A Figura 10 apresenta
a distribuição das iniciativas de comercialização e grupos da Rede Ecovida em
cada estado, considerando os 17 núcleos regionais (de uma total de 26, mas
que em termos de volume representam cerca de 80% da comercialização da
Rede) que enviaram as informações que compõem o levantamento de 2010-11
(PEREZ-CASSARINO, 2012).
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Figura 10 – presença da Rede Ecovida e seus canais de comercialização

Fonte: Perez-Cassarino, 2012.
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Apesar da ausência de vários municípios neste levantamento, os dados revelam a presença e a diversidade de formas de comercialização dentro da Rede
Ecovida de Agroecologia. Este aspecto configura-se como um dos elementos
centrais da estratégia de comercialização constituída pelos grupos que compõe
a Rede, pautado não somente pela busca da aproximação entre produtores e
consumidores e o fortalecimento dos mercados locais, mas também pela diversificação de canais de comercialização como forma de garantir a autonomia das
famílias e suas organizações (PEREZ-CASSARINO, 2012).

Considerações finais
A Rede Ecovida de Agroecologia tem se consolidado como uma articulação de organizações que se tornou uma das referências no debate em torno da
comercialização e certificação alternativas. Até o presente momento, no entanto,
apesar dos vários estudos em torno da Rede, poucas eram as informações que
tornavam visível o discurso e proposta de trabalho a que a Rede se propõe.
Os dados coletados e a análise realizada nos permitem afirmar que as organizações que integram a Rede Ecovida têm se orientado pela perspectiva da
construção social dos mercados (MALUF, 2004; WILKINSON, 2008), que busca
construir formas de abastecimento alimentar que estejam socialmente enraizadas – tendo a aproximação agricultor-consumidor como pressuposto – e ambientalmente situadas.
A análise aqui realizada se coloca como uma sistematização da colaboração
que a Rede Ecovida tem proporcionado no redesenho dos sistemas agroalimentares
e, neste caso, na proposição de referências apara a construção de uma estratégia
de abastecimento alimentar orientada pela promoção da Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (MALUF, 2009, SEVILLA-GUZMÁN; SOLER, 2010).
A partir da leitura do perfil da comercialização no âmbito da Rede Ecovida
de Agroecologia, pôde-se observar que os grupos que a integram têm procurado estabelecer uma prioridade no que se refere ao atendimento dos mercados
locais. Da mesma forma, observa-se que prevalecem as estratégias focadas na
aproximação agricultor-consumidor e os esforços por construir mecanismos de
mercado que evitem intermediações. Esse esforço da Rede em estabelecer canais de comercialização mais populares, pode ser interpretado como um sinal
de coerência com seus objetivos, que pressupõe uma massificação dos processos
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agroecológicos bem como uma leitura da agroecologia que vai para além do
produtivo, engloba dimensões sociais e políticas e apontam para a construção
de uma sociedade orientada pelos princípios da solidariedade, da preservação
ambiental e da justiça em seu mais amplo sentido.
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