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JUSTIFICATIVA. O projeto visa entender os processos de produção da 
agrobiodiversidade agrícola e de saberes tradicionais em comunidades tradicionais, 
indígenas e locais, considerando que a diversidade agrícola está associada à inovação, 
conservação e circulação de práticas e de saberes tradicionais. Essa diversidade é 
relevante tanto na escala local como na escala e extra-local. Localmente, a diversidade 
agrícola gerada e conservada por comunidades locais tem papel de destaque na 
segurança alimentar de comunidades indígenas e locais, além de constituir-se em parte 
integrante de seu estilo de vida e de seu patrimônio cultural. Em escala nacional e 
global, a diversidade agrícola produzida no âmbito de comunidades indígenas e locais 
tem contribuído para constituir um acervo fitogenético e de saberes que tem valor 
estratégico para a nação e para a humanidade. Faltam contudo estudos que permitam 
identificar, descrever e integrar a multiplicidade de processos de produção da 
biodiversidade agrícola associados a dinâmicas de saberes tradicionais, bem como 
estudos dos fatores responsáveis pela erosão genética e cultural que a afeta, e que 
podem ter origem em dinâmicas de mercado, ações de agências técnicas, mudanças 
institucionais e outros processos. Tais estudos são necessários para desenvolver e 
testar instrumentos que possam se contrapor a esses processos de erosão genética e 
cultural, e que sirvam de apoio para políticas públicas e para estratégias de ação no 
nível local. Faltam também trabalhos que integrem os resultados locais em uma 
reflexão mais abrangente sobre o futuro de sistemas agrícolas hoje marginalizados. A 
atual crise do modelo de desenvolvimento herdado do século passado outorga um 
significado promissor a agriculturas fortemente territorializadas, e nos incita a pensar 
novas articulações entre os interesses locais e nacionais.  
 
OBJETIVOS. O objetivo principal do projeto na presente fase é investigar os sistemas 
agrícolas tradicionais que geram a diversidade agrícola, entender sua pluralidade e 
identificar os processos responsáveis por sua resiliência e suas transformações. Inclui 
os seguintes objetivos específicos (1) caracterizar com base empírica a noção de 
sistema agrícola tradicional, (elementos estruturantes, sistemas conceituais e 
simbólicos associados aos sistemas agrícolas; (2) dar início à elaboração de um Atlas 
de Sistemas Agrícolas Tradicionais, sem o objetivo de ser exaustivo, mas capaz de 
refletir a variedade e pluralismo desses sistemas agrícolas; (3) estudar as 
complementaridades entre as formas de manejo e conservação da diversidade agrícola 
in situ e ex situ a partir da análise dos saberes e práticas mobilizadas nesses dois 
registros; (4) analisar e experimentar instrumentos jurídicos e econômicos de 
valorização da agrobiodiversidade e de fortalecimento dos processos locais de gestão 
da agrobiodiversidade, que possam se contrapor à erosão genética e dos dos 
conhecimentos associados.  



MÉTODOS. Se desenvolverão estudos intensivos sobre os sistemas agrícolas tendo 
como suporte os instrumentos e técnicas oriundas de metodologias próprias às diversas 
disciplinas envolvidas, das ciencias humanas ou biológicas. Não haverá coleta de 
material biológico. A metodologia priorizará a espacialização dos dados e a 
identificação de redes. Serão aprofundados os estudos das características das redes 
através das quais transitam de objetos e saberes (acesso livre, existência de restrições, 
empréstimo, intercâmbio, apropriação coletiva, propriedade privada, propriedade 
estatal), tais como suas estruturas (hierárquicas, pauci- ou multi-cêntricas, intra- ou 
inter-étnica, etc.), identificando seus elementos chave (indivíduos, famílias, etnias, 
etc.) e as diferentes escalas espaciais mobilizadas nos processos de geração de 
diversidade de plantas e de conhecimentos.  
 
RESULTADOS ESPERADOS. os resultados esperados pertencem a quatro campos: 
(1) produção e difusão de conhecimento (aprofundar a compreensão das relações entre 
diversidade biológica e diversidade cultural, as interfaces entre saberes locais e saberes 
tecno-científicos e normas locais e normas legais); (2) formação (seminários e 
orientações); (3) aplicação da pesquisa ao desenvolvimento (consolidação dos direitos 
intelectuais sobre saberes, produções culturais e biológicas, apoio à implementação de 
instrumentos de conservação e valorização dos sistemas agrícolas tradicionais); (4) 
inserção cientifica e social da pesquisa (formação de uma rede de pesquisadores sobre 
o tema, articulação populações locais ? setor acadêmico, intercâmbios entre França e 
Brasil de pesquisadores e estudantes).   


