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A Política Nacional de Agroecologia de Produção Orgânica (Pnapo) foi instituída 
em 2012, por meio do Decreto no 7.794, com o principal objetivo de integrar, 
articular e adequar as diversas políticas, programas e ações desenvolvidas no âmbito 
do governo federal, que visam induzir a transição agroecológica e fomentar a pro-
dução orgânica e de base agroecológica, contribuindo para a produção sustentável 
de alimentos saudáveis e aliando o desenvolvimento rural com a conservação dos 
recursos naturais e a valorização do conhecimento dos povos e comunidades tra-
dicionais. A instituição desta política veio em resposta à reivindicação apresentada 
pelas mulheres do campo e da floresta durante a 4a Marcha das Margaridas, realizada 
em 2011. Porém, a mobilização que resultou em sua proposição começou muito 
antes. Em um longo processo de luta que iniciou ainda na década de 1970, com 
as Comunidades Eclesiais de Base e os movimentos de agricultura alternativa, a 
agenda da agroecologia e da produção orgânica entrou na pauta dos movimentos 
sociais camponeses e veio sendo lentamente construída como uma forma de re-
sistência ao modelo de modernização agrícola disseminado pela Revolução Verde 
(Moura, 2016; Sambuichi et al., 2017).

A modernização agrícola promovida pela Revolução Verde, intensivamente 
fomentada no Brasil desde a década de 1960, baseia-se principalmente no uso 
intensivo de tecnologias industriais, como fertilizantes químicos, agrotóxicos,7 
máquinas pesadas e sementes geneticamente melhoradas. Assim como em uma 
linha de montagem industrial, a agricultura seguiu o caminho da especialização, 
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disseminando monoculturas geneticamente homogêneas, as quais, com forte input 
de insumos químicos e industriais, conseguem maximizar a produção obtida. Esse 
processo de modernização, porém, vem sendo muito criticado por seus impactos 
ambientais e sociais (Balsan, 2007; Sambuichi et al., 2012), sendo, por essa razão, 
também conhecido como modernização dolorosa (Silva, 1982) ou modernização 
conservadora (Ricardio, 2011).

Embora tenha contribuído para o aumento da produção de commodities e 
para o crescimento do produto interno bruto (PIB) e das exportações brasileiras, 
podendo também ser muito rentável para as indústrias do agronegócio e o sis-
tema financeiro, esse sistema de produção apresenta externalidades que podem 
impactar negativamente o bem-estar da sociedade. As monoculturas em geral são 
muito danosas ao ambiente, pois reduzem a biodiversidade dos agroecossistemas, 
diminuindo a sua estabilidade e tornando-os especialmente vulneráveis aos ataques 
de pragas e doenças, assim como à perda de fertilidade dos solos. Isso implica a 
necessidade de usar uma quantidade cada vez maior e mais perigosa de agrotóxicos 
e fertilizantes químicos, os quais, além de poderem impactar a saúde humana, 
podem também poluir as águas e o solo, causando perda de biodiversidade e dos 
seus serviços ecossistêmicos (Sambuichi et al., 2012).

O Brasil é considerado o maior mercado de agrotóxicos do mundo. Dados 
divulgados em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 
Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná 
mostraram que, na safra 2010/2011, o mercado nacional movimentou 936 mil 
toneladas desses produtos. Além disso, o uso de agrotóxicos no Brasil aumentou 
muito nos últimos anos, sendo que, a partir de 2008, o país ultrapassou os Estados 
Unidos, tornando-se o maior mercado consumidor (Anvisa e UFPR, 2012). Car-
neiro et al. (2015) mostraram que esse aumento não ocorreu apenas em função da 
expansão da área de lavouras, mas houve também uma elevação da quantidade média 
aplicada por hectare, que passou de 10,5 litros em 2002 para 12 litros em 2011.

Como consequência desse aumento, quase um terço dos alimentos analisados 
pela Anvisa em 2011 apresentavam níveis de contaminação acima dos aceitáveis 
ou resíduos de agrotóxicos não autorizados para consumo (Carneiro et al., 2015). 
Os estudos feitos por Marinho (2010), na região do Baixo Jaguaribe, Ceará, e 
por Moreira et al. (2010), em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, mostraram 
haver contaminação das águas por resíduos de vários tipos de agrotóxicos nessas 
localidades. Isso indica que há uma utilização indiscriminada desses produtos 
na agricultura, o que, além representar uma ameaça à saúde da população, pode 
causar um sério impacto sobre o ambiente e a biodiversidade, resultando na 
perda de serviços ecossistêmicos importantes, como a polinização de culturas, 
por exemplo.
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O principal aspecto negativo desse modelo de modernização é que ele não 
promoveu o desenvolvimento inclusivo e justo para as populações que vivem no 
meio rural. Pelo contrário, favoreceu a concentração fundiária, a pobreza e o êxo-
do (Silva, 1982). O modelo tecnológico difundido, muito intensivo em capital, 
praticamente deixou à margem do processo de crescimento da produção 88,6% 
dos estabelecimentos agrícolas brasileiros, considerados de baixa produtividade e 
lucratividade e incapazes de competir no mercado altamente competitivo liderado 
pelos estabelecimentos que empregam alta tecnologia. Com isso, parte da popula-
ção rural foi forçada a migrar para o meio urbano, buscando escapar da pobreza. 
Foi a partir da década de 1960, com o início da modernização, que a população 
rural do país passou a decrescer, quando então o Brasil passou de uma população 
predominantemente rural para uma população majoritariamente urbana (Girard, 
[s.d.]). Além de gerar um “inchaço” nas grandes cidades, e todos os problemas 
dele decorrentes, este modelo de crescimento econômico tem sido profundamente 
injusto com as populações tradicionais do campo e da floresta, retirando delas a 
sua autonomia e as condições econômicas e sociopolíticas necessárias para manter 
os seus territórios, a sua cultura e o seu modo de vida.

Agroecologia e Produção Orgânica: princípios, fundamentos e expansão

A agroecologia originou-se como uma ciência que aplica os conceitos e princípios 
ecológicos para o estudo e manejo dos sistemas agrícolas, gerando uma base científica 
para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável (Gliessman, 1990; 
Embrapa, 2006). Embora os primeiros estudos nessa área tenham surgido ainda 
no início do século XX, foi a partir da década de 1980 que a sua base conceitual e 
metodológica começou a ser mais difundida, sendo os seus principais divulgadores 
os americanos Miguel Altieri e Stephen Gliessman (Moreira e Carmo, 2004). A 
partir dos anos 2000, com a influência da escola europeia, a agroecologia passou 
a enfatizar também uma visão mais sociológica dos agroecossistemas, abrangendo 
novas dimensões para além da ecológica e técnico-agronômica, como a socioeco-
nômica, cultural e sociopolítica (Casado, Molina e Guzmán, 2000). 

A aplicação dos conceitos e princípios trazidos pela agroecologia deu origem 
ao movimento agroecológico, o qual se expandiu pelo mundo, dando uma nova 
face aos movimentos de agricultura alternativa e se incorporando aos movimentos 
sociais camponeses. Fundamentada na valorização da diversidade cultural e bio-
lógica, a prática agroecológica busca conservar e resgatar as variedades crioulas e o 
conhecimento tradicional das populações locais (Embrapa, 2006). Portanto, dife-
rentemente da forma de difusão empregada na agricultura convencional, promovida 
por meio de “pacotes tecnológicos”, o conhecimento agroecológico se expande por 
meio da socialização e da troca de saberes entre as comunidades, e se estabelece 
de forma participativa (Caporal e Costabeber, 2004). Essa expansão é promovida 
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pelas redes locais de inovação, as quais articulam agricultores, extensionistas, pes-
quisadores e suas mais variadas formas de organização, sendo conhecidas como 
redes de agroecologia (Finatto, 2016). Não se busca a padronização de técnicas, 
mas desenvolve-se o conceito de transição agroecológica, que consiste no processo 
de mudança e adequação gradual das práticas agrícolas na busca por um sistema 
mais sustentável (Costabeber e Moyano, 2000).

Entre os princípios que fundamentam a prática agroecológica está também a 
soberania alimentar, que reconhece o direito dos povos e das comunidades de definirem 
suas estratégias de produção e consumo dos alimentos de que necessitam (Maluf, Reis 
e Magalhães, 2013). Outro componente forte na prática agroecológica é a equidade 
de gênero, que se baseia no reconhecimento do papel relevante que as mulheres têm 
exercido na expansão do movimento. Dentro da produção familiar, as mulheres tra-
dicionalmente desenvolvem sistemas mais agroecológicos, nas hortas, nos pomares, na 
criação de pequenos animais e na transformação caseira de produtos, preocupando-se 
com a qualidade dos alimentos ingeridos pela família (Siliprandi, 2013).

Já o movimento da agricultura orgânica se iniciou ainda na década de 1940, 
em reação ao crescente uso de fertilizantes e outros insumos químicos na agricul-
tura. O agrônomo inglês Sir Albert Howard realizou estudos sobre o papel dos 
microrganismos no solo e mostrou a importância de manter o solo vivo por meio 
de adubação orgânica. Experimentos iniciais foram realizados na Índia e na Europa, 
expandindo-se depois para outros países e continentes, levando ao desenvolvimen-
to desse sistema de agricultura, o qual começou a se difundir como um modelo 
alternativo de produção agropecuária. Com a expansão do movimento, foi criada, 
em 1972, a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica 
(Ifoam), a qual implantou um sistema visando garantir a qualidade dos produtos 
orgânicos para os seus consumidores e passou a estabelecer padrões internacionais 
para esse tipo de agricultura, criando o Sistema de Garantia Orgânica (Organic 
Guarantee System – OGS) (Ifoam, 2016). 

O crescimento do mercado de orgânicos e a padronização dos procedimentos, 
porém, resultaram também em alguns efeitos indesejáveis. Segundo Darnhofer et 
al. (2010), vários estudos realizados em diversas partes do mundo observaram uma 
tendência que vem sendo chamada de “convencionalização” da agricultura orgânica, 
onde ocorre uma ênfase nos produtos e não nos processos, reduzindo a agricultura 
orgânica a uma simples substituição de insumos químicos por orgânicos. Esse 
efeito revela uma distorção em relação aos princípios originais do movimento, os 
quais incluem, além da saúde, a ecologia, a equidade e o cuidado (Ifoam, [s.d.]a). 

Outro problema está relacionado ao alto custo de transação do processo de 
certificação por auditoria, o que eleva ainda mais os custos de produção e cons-
titui uma barreira para os pequenos produtores entrarem nesse mercado (César, 
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Batalha e Pimenta, 2008). Para tentar minimizar essa dificuldade, a Ifoam adotou 
também o sistema de certificação participativa (Participatory Guarantee Systems 
– PGS), onde os próprios produtores organizados podem criar um Organismo 
Participativo de Avaliação da Conformidade (Opac), baseado no controle social e 
na responsabilidade solidária (Ifoam, [s.d.]b).

A área de produção orgânica tem crescido no mundo. Ela foi estimada em 
43,7 milhões de hectares no final de 2014 e aumentou para 50,9 milhões de hec-
tares em 2015, contando com cerca de 2,4 milhões de produtores (FIBL e Ifoam, 
2017, p. 15). Visando acessar o crescente mercado de produtos orgânicos, vários 
países passaram a criar leis regulamentando esse tipo de produção. No Brasil, a 
regulamentação da produção orgânica passou por um longo processo de discussão 
com a sociedade, na busca de se conciliar os interesses dos diferentes segmentos 
ligados ao tema. De um lado, havia o interesse econômico das empresas certifi-
cadoras e dos grandes produtores que visavam principalmente acessar as grandes 
redes varejistas e o mercado internacional. Do outro, estavam os interesses das 
organizações de agricultores familiares, que lutavam para garantir o direito de 
vender a sua produção orgânica em feiras e mercados locais sem ter que pagar 
os altos custos da certificação. Esse processo de discussão foi marcado também 
pela forte atuação do movimento agroecológico; em consequência, a legislação 
brasileira de orgânicos teve a sua formulação influenciada por vários princípios da 
agroecologia (Abreu et al., 2012).

A Lei no 10.831, que dispõe sobre a agricultura orgânica no Brasil, foi insti-
tuída em 2003. O conceito de sistema  orgânico de produção adotado nessa lei é 
bastante amplo, abarcando diferentes tipos de sistemas alternativos  – ecológico, 
biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e ou-
tros –, desde que atendam aos princípios gerais estabelecidos em seu art. 1o (Brasil, 
2003). Outra inovação trazida por essa lei foi permitir a venda direta sem certifi-
cação para agricultores familiares inseridos em processos próprios de organização 
e controle social e previamente cadastrados junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Essa flexibilização da lei visou facilitar o acesso 
dos produtores menos capitalizados ao mercado de orgânicos, permitindo a sua 
inclusão produtiva e atendendo ao princípio de justiça social. Incentiva também os 
canais de venda direta, promovendo os circuitos curtos de comercialização, muito 
valorizados na prática agroecológica.

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica: antecedentes, 
construção e execução

Quase uma década após a promulgação da Lei no 10.831 de 2003, que dispôs 
sobre a agricultura orgânica, o Brasil instituiu uma política mais ampla, visando à 
promoção dos sistemas de produção abarcados por essa lei e oficializando assim o 
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fomento à transição agroecológica e à produção orgânica e de base ecológica como 
uma estratégia voltada ao desenvolvimento rural sustentável. Tendo como público 
prioritário os agricultores familiares, com ênfase nas mulheres, nos jovens e em povos 
e comunidades tradicionais, a Pnapo veio reunir e articular todas as estratégias que 
já vinham sendo desenvolvidas com esse objetivo no âmbito governamental, além 
de abrir a possibilidade de serem desenvolvidas novas ações de caráter transversal, 
capazes de dar um novo impulso a esses sistemas produtivos.

Este livro conta um pouco da trajetória percorrida para a concretização dessa 
política, mostrando os caminhos, percalços e aprendizados obtidos nesse processo. 
Está organizado em seis partes e quinze capítulos, além desta introdução. A primeira 
parte, composta por dois capítulos, trata dos antecedentes e aspectos fundantes da 
Pnapo. O capítulo 1 aborda como a agroecologia e a produção orgânica entraram na 
agenda das políticas públicas no Brasil. Baseado em pesquisa documental e revisão 
de literatura, o estudo, o qual fez parte da tese de doutorado da autora, Iracema F. 
de Moura, faz um levantamento dos fatos e do contexto histórico que levaram o 
tema à pauta das políticas e programas governamentais. O capítulo 2 apresenta um 
relato da trajetória do movimento agroecológico no Brasil. Baseado em revisão de 
literatura e na experiência pessoal dos autores, Denis Monteiro e Flavia Londres, 
ativos participantes da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), o texto 
remonta o histórico de lutas e conquistas do movimento desde o seu início, com 
as Comunidades Eclesiais de Base, até o momento atual, enfatizando também as 
preocupações quanto ao futuro dessas lutas e conquistas em face do momento de 
incertezas políticas e econômicas vividos atualmente.

A segunda parte do livro, composta por três capítulos, trata sobre o processo 
de construção e execução da Pnapo e do seu principal instrumento, o Plano Na-
cional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). O capitulo 3, escrito por 
Cássio M. M. Trovatto, Valter Bianchini, Cláudia de Souza, Jean Pierre Medaets 
e Onaur Ruano, traz uma discussão sobre a idealização, construção e implemen-
tação da Pnapo e do Planapo I (2013-2015), com base em revisão de literatura e 
na experiência pessoal dos autores, participantes diretos do processo de criação e 
gestão da política. Entre os temas abordados, estão a relação da Pnapo com outras 
políticas e instrumentos, sua influência nos estados, a importância das instâncias 
de gestão do Planapo e os desafios para o monitoramento deste aparato organiza-
cional. Os autores ressaltam também a importância de se implementar o que foi 
previsto para a segunda fase do Planapo e da criação de um Sistema Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica. 

O capítulo 4 apresenta uma análise da concepção da Pnapo e do Planapo I, 
com base na visão dos representantes das instituições do governo e da sociedade civil 
que participam da sua gestão. O texto mostra os resultados de uma pesquisa que 
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utilizou o método de análise de conteúdo baseado em entrevistas semiestruturadas 
realizadas com esses representantes. A partir desses resultados, os autores Regina 
H. R. Sambuichi, Paulo A. C. Spínola, Luciano M. de Mattos, Mário L. de Ávila, 
Iracema F. de Moura e Ana P. M. da Silva discutem temas como planejamento, 
sinergia e prioridades na política. As conclusões destacam a importância dos espa-
ços de diálogo criados pela Pnapo, os quais propiciaram a construção da parceria 
entre governo e sociedade e estimularam também uma abordagem interministerial 
dentro do âmbito governamental.

A execução da primeira fase do Planapo (2013-2015) é tema do capítulo 5. 
Com base no relatório de balanço apresentado pela Câmara Interministerial de 
Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) (Brasil, 2016), em fichas de monitora-
mento preenchidas pelos gestores responsáveis por cada iniciativa e em entrevistas 
realizadas com participantes da gestão da política, o texto discute as conquistas e 
os desafios que permearam a execução das ações previstas no plano. Entre as prin-
cipais questões levantadas, Regina H. R. Sambuichi, Paulo A. C. Spínola, Luciano 
M. de Mattos, Mário L. de Ávila e Iracema F. de Moura destacam a importância 
das ações relacionadas ao conhecimento para viabilizar a realização da maioria das 
metas previstas no plano.

A terceira parte do livro reúne três capítulos que abordam temas relacionados 
à produção agroecológica e orgânica. O capítulo 6 trata do financiamento público 
da produção. Escrito por Joacir R. de Aquino, Marcio Gazolla e Sergio Schneider, 
este capítulo mostra os avanços, os limites e os principais desafios enfrentados pelas 
linhas de crédito criadas para apoiar a agricultura sustentável no país. Com base 
em revisão de literatura e análise de dados secundários, o estudo mostra que estas 
linhas ainda possuem poucos recursos aplicados, baixo número de contratos e se 
defrontam com condições de operacionalização muito parecidas com as linhas de 
crédito rural convencionais. Entre as explicações para isso, os autores apontam razões 
de natureza histórica, pois “a política de crédito rural brasileira está fortemente 
arraigada nos pilares técnico-produtivos que marcam a sua criação”(p. 219). Para 
lidar com essas dificuldades, são sugeridas algumas mudanças mais profundas nos 
instrumentos de financiamento utilizados.

O capítulo 7 aborda a regulamentação dos produtos biológicos utilizados 
para controle de pragas na agricultura orgânica no Brasil, destacando inclusive sua 
relevância para a redução de impactos negativos da agricultura convencional. Para 
fundamentar este argumento, os autores fazem uma revisão das normas publicadas 
sobre o tema, descrevendo a evolução do marco regulatório de produtos biológicos 
no Brasil e elucidando conceitos, vantagens, lacunas e defasagens deste processo, 
de modo a se proporem ações que possam colaborar para o desenvolvimento da 
regulamentação. Ressaltam também que a elaboração da proposta de um Programa 
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Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos no âmbito das ações previstas no 
Planapo I representou um avanço que, apesar de não ter sido aprovado, indica 
caminhos que podem vir a ser trilhados para a mudança do cenário do uso de 
agrotóxicos no Brasil. Além da extensa documentação levantada, o capítulo tem 
como base a experiência profissional dos autores Daniela M. Jorge e Carlos A. V. 
de Souza, técnicos ligados a órgãos governamentais reguladores que participaram 
ativamente do processo de construção da Pnapo.

O capítulo 8 trata do tema da regularização da produção orgânica em as-
sentamentos da reforma agrária, sob responsabilidade do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). André L. de O. Araújo, Débora M. Gui-
marães e Pedro D. M. Z. Taboas realizam um cruzamento da base de dados de 
produtores cadastrados como orgânicos pelo Mapa com o banco de dados sobre 
os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Os primeiros 
resultados, baseados em dados de 2016, mostram que apenas 0,19% dos benefici-
ários do PNRA são cadastrados como orgânicos. Os autores discutem que várias 
dificuldades podem estar contribuindo para esses baixos números e apontam para 
a necessidade de se estimular a realização de mais estudos sobre o tema, de forma 
a serem gerados subsídios para embasamento das ações e políticas que visam au-
mentar o número de produtores regularizados.

Na parte 4, são apresentados dois capítulos que abordam temas ligados à 
equidade de gênero e intergeracional na Pnapo. As autoras do capítulo 9, Emma 
Siliprandi, e do capítulo 10, Elisa Guaraná de Castro, Ana T. Ferreira, Renata N. 
Serradourada e Mara Carvalho, resgatam o processo que levou a agroecologia ao 
centro da pauta dos movimentos de mulheres e da juventude, respectivamente. 
São relembrados os debates para a construção da Pnapo e dos Planapos I e II e a 
participação ativa destes grupos para inserção, cada vez mais transversal, das suas 
reivindicações nesses documentos. Em ambos os capítulos também se argumenta 
sobre a importância da proposta agroecológica como base para um novo desenvol-
vimento rural, mais democrático e justo socialmente. As conquistas e lições desses 
processos foram registradas nestes capítulos visando gerar subsídios para lastrear os 
próximos passos desses movimentos, de forma a se manter a mobilização voltada 
para a defesa do que foi conquistado e a luta pelo que ainda precisa ser conseguido.

A parte 5 reúne os capítulos 11 e 12, que desenvolvem temas ligados à agro-
biodiversidade e à sociobiodiversidade, respectivamente. No capítulo 11, o autor, 
Gabriel B. Fernandes, aborda o tema das sementes crioulas, varietais e orgânicas 
para a agricultura familiar. O capítulo mostra a trajetória do desafio recente de 
institucionalizar essas sementes no âmbito das políticas públicas, com base na 
experiência da Subcomissão Temática sobre Sementes (ST Sementes) da Comis-
são Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo). O texto, baseado 
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em pesquisa documental, apoia-se também na experiência do autor, participante 
ativo da ST Sementes desde a sua criação, levantando aspectos importantes sobre 
o tema para a consolidação dos objetivos da Pnapo. Já o capítulo 12 discorre sobre 
o Programa Bolsa Verde, um dos programas incluídos entre as iniciativas do Pla-
napo. Com base principalmente em sua experiência como gestoras, participantes 
do processo de criação e institucionalização do programa, Claudia M. Calorio e 
Andréa A. Oncala descrevem o surgimento e a atuação do Bolsa Verde no desafio 
de unir o combate à extrema pobreza e a preservação do meio ambiente. Além dos 
aspectos de gestão, é abordada ainda a relação deste programa com outras ações, 
planos e políticas que atuam com a população extrativista. 

A última parte do livro, a parte 6, trata do tema do conhecimento. O capítulo 
13 aborda a inovação na agricultura familiar sob a ótica da transição agroecológi-
ca, mostrando que esse processo requer um novo paradigma de geração e difusão 
do conhecimento e de elaboração de políticas públicas, com maior participação 
dos agricultores e valorização do conhecimento tradicional e da diversidade am-
biental, cultural e biológica, ressaltando que políticas como a Pnater e a Pnapo 
podem contribuir para isso. Para fundamentar essas colocações, os autores Flaviane 
C. Canavesi, Valter Bianchini e Hur Ben C. da Silva apresentam e analisam os 
principais conceitos e ideias levantados em oficinas de concertação realizadas no 
âmbito da construção do Plano Nacional de Inovação e Sustentabilidade na Agri-
cultura Familiar, fazendo um registro desse processo de construção participativa 
do conhecimento. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é a característica mar-
cante da atuação dos Núcleos de Estudo em Agroecologia (NEAs) e suas redes. 
O capítulo 14, escrito por Natália A. Souza, Thomas Ferreira, Ericka C. L. de 
Oliveira, Rafaela S. Dornelas, Cristhiane Amâncio e Irene M. Cardoso, descreve 
a trajetória de criação e fortalecimento destes núcleos e as principais metodologias 
utilizadas por eles na construção do conhecimento agroecológico. A participação 
ativa dos agricultores neste processo e a relação positiva com políticas de forta-
lecimento da agricultura familiar são apontadas como fortalezas dos NEAs. Por 
outro lado, maior apoio às redes de núcleos e à estrutura para atividades externas 
às instituições de ensino ainda são desafios a serem superados para a continuidade 
desta construção coletiva.

Por fim, no capítulo 15, as autoras Rubia C. F. Giordani, Islandia Bezerra e 
Mônica de C. R. Anjos abordam a relação entre agroecologia, segurança alimentar e 
nutricional (SAN) e o direito humano à alimentação adequada (DHAA). Mostram 
que o produzir agroecológico é intrinsecamente crítico quanto ao modelo conven-
cional de produção, comercialização e consumo de alimentos, que mantém com a 
natureza uma relação utilitária e de expropriação. Também ressaltam a capacidade 
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da agroecologia de gerar novos significados em relação ao ato de se alimentar e 
nutrir. Buscando reatar os laços perdidos entre sociedade e natureza, a agroecologia 
transforma a realidade e o sujeito social, com um olhar sobre a alimentação que 
transcende o biológico e nutricional e tange o social, econômico e político.

Os temas abordados nesta publicação certamente não esgotam toda a amplitu-
de de assuntos e debates relacionados a uma política tão ampla e abrangente como 
a Pnapo. Espera-se porém que, ao registrar um pouco da sua história, mostrando 
os desafios enfrentados, as soluções encontradas e os aprendizados obtidos, esses 
temas sejam úteis para contribuir com a manutenção, reflexão e melhoramento desta 
política, na busca de um desenvolvimento rural inclusivo, sustentável e solidário.
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