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15 Resumo

16 0 presente trabalho apresenta algumas considerayoes sobre 0 processo de sistematizayao de

17 experiencias de agricultores experimentadores geograficamente localizados no Territ6rio

18 Semiarido Nordeste II, Bahia, Brasil. Nesta ayao, agricultores, assessores tecnicos e

19 pesquisadores compoem urn coletivo em torno do projeto de sistematizayao de experiencias

20 agroecol6gicas, cujo prop6sito e viabilizar 0 compartilhamento dos aprendizados gerados a

21 partir das pniticas agroecol6gicas da agricultura familiar, por meio da identificayao, seleyao e

22 socializayao das experiencias locais, evidenciando 0 seu potencial, valorizando os recursos

23 naturais existentes e publicitando os saberes dos agricultores experimentadores. 0 modelo

24 sistematico tern contribuido para a troca de experiencias e conhecimentos entre

25 experimentadores e facilitadores em momentos coletivos de reflexao sobre 0 "fazer" de cada

26 agricultor experimentador em cada localidade, de acordo com a realidade e necessidade da

27 unidade produtiva familiar. Urn dos resultados alcanyados nesse projeto foi a obtenyao de

28 dados secundmos importantes a construyao da narrativa final, cuja metodologia utilizada

29 baseia-se na realizayao de visitas tecnicas as unidades de experimentayao agroecol6gica dos

30 agricultores, dando origem a relat6rios de campo, bem como na realizayao de intercambios

31 sobre sistematizayao de experiencias, registrados em mem6rias, fotos, videos e gravayoes.

32 Outro resultado foi 0 fortalecimento da articulayao entre as instituiyoes do coletivo,

33 possibilitando a criayao de urn comite local com a responsabilidade de organizar as tarefas,

34 etapas e instrumentos necessarios ao processo de sistematizayao, alem da conformayao de urn
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35 espayO de construyao de novos conhecimentos, que permitem 0 aperfeiyoamento das tecnicas

36 de manejo ja existentes nas unidades familiares, ou a readaptayao das mesmas. Com isso, os

37 trabalhos tern permitido tambem uma analise critica e detalhada sobre os resultados

38 alcanyados a partir da sistematizayao das informayoes, do envolvimento dos agricultores e do

39 fortalecimento das redes locais e regionais de agricultores experimentadores que se fazem

40 presentes a partir da realizayao dos intercambios. Portanto, ate 0 presente momento, os

41 resultados demonstram a eficiencia metodol6gica das estrategias definidas pelo coletivo local,

42 favorecendo, nao apenas a reflexao sobre 0 processo de sistematizayao, como 0

43 fortalecimento da agricultura familiar, tendo a agroecologia como eixo norteador das ayoes

44 atuais, assim como de futuras iniciativas de politicas publicas nesse territ6rio.


