Beneficiamento
da produção e
acesso a mercados
acesso aos mercados é um fator determinante
para a composição e o funcionamento dos sistemas produtivos familiares. Desempenha assim um papel central nas estratégias de transição agroecológica. A permeabilidade dos mercados à agricultura diversificada se apresenta como condição favorecedora dos processos de conversão dos sistemas produtivos para padrões
agroecológicos. Mercados especializados, oligopolizados
e de longa distância, pelo contrário, tendem a comprometer a manutenção desses agroecossistemas biodiversificados.
O desenvolvimento de estratégias individuais e
coletivas, voltadas para melhorar as condições de acesso
aos mercados e para agregar valor à produção primária,
figura entre os maiores desafios enfrentados tanto pelas
famílias de produtores ecológicos quanto por aquelas que
vivenciam o processo de conversão agroecológica. Um
conjunto já bastante expressivo de experiências bem-sucedidas vem, sob essa perspectiva, gerando referências
inovadoras passíveis de replicação. Em geral, referem-se a
iniciativas que buscam a aproximação entre produtores e
consumidores através da revitalização e/ou da reorganização dos mercados locais/regionais, os quais têm se revelado espaços fecundos para a realização econômica da
produção da agricultura familiar diversificada, ao mesmo
tempo em que favorecem a reprodução das culturas alimentares regionais.
Sendo mediadores entre os padrões de produção e os de consumo, esses mercados locais vêm merecendo crescente atenção por parte do movimento
agroecológico na medida em que estabilizam os vínculos entre os sistemas produtivos e os circuitos de comercialização dos produtos e proporcionam maior transparência às relações entre os agentes dessas duas esferas
econômicas. Políticas públicas sensíveis às lógicas econômicas, técnicas e socioculturais da agricultura familiar começam a ser implementadas, gerando efeitos significativos no que se refere ao apoio às dinâmicas de
transição agroecológica.
Nesta edição da Revista Agriculturas, o tema é
abordado a partir de diversos exemplos que reiteram a importância e a atualidade dos mercados locais como
impulsionadores de processos de promoção da agroecologia e da agricultura familiar.
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