


A Cooperativa Coolméia terminou em 2004 e, 
assim, a Feira perdeu o suporte institucional com 
que antes contava. As famílias agricultoras, que 
durante esses anos já tinham adquirido experiência 
através da administração coletiva da FAE, agora 
precisaram assumir a organização de um grande 
evento urbano semanal com pouco apoio de parce-
rias urbanas. Conscientes desta fragilidade, criaram 
a Associação Agroecológica — Associação dos 
Agricultores Ecologistas Solidários do RS, dando 
continuidade aos ideários com que foi criada a FAE. 

Com o sucesso da Coopael na FAE, a partir dos anos 
2000, o MST passou a adotar internamente a agricul-
tura ecológica e a venda direta como princípios funda-
mentais para desenvolvimento da agricultura no movi-
mento. Em 2014, estes princípios adquiriram caráter de 
diretriz política dentro do MST, que hoje é considerado 
o maior produtor de orgânicos do Brasil.

A Feira Ecológica do Bom Fim, vizinha à FAE, surgiu em 
1991 como uma iniciativa da prefeitura. Hoje, olhando de 
fora, as duas feiras se fundem e formam um vasto corredor 
de produtos ecológicos, mas são dois sistemas distintos 
de organização. Recentemente, as duas feiras passaram 
a realizar ações conjuntas. A convite da FAE, realizaram 
uma campanha para banir sacolas plásticas de ambas 
as feiras. Só no primeiro ano desta ação, calcula-se que o 
ambiente natural já foi poupado de 2 milhões de sacolas.

Na região de Antônio Prado e Ipê, houve uma 
figura de grande importância para a cons-
cientização política da juventude agricultora 
a respeito de ecologia: o padre ativista João 
Bosco Luiz Schio. Às suas ideias e ações 
combinou-se a iniciativa da agrônoma Maria 
José Guazzelli, que criou, em 1985 na cidade 
de Ipê, o Centro Ecológico, uma organiza-
ção de formação de agricultores e agriculto-
ras e de assessoria em agricultura ecológica. 

Em um cenário de miséria e êxodo rural em massa, 
surge em 1975 a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
movimento ligado à igreja católica e que incentivava a 
população rural a lutar por uma vida melhor no campo. 
Sendo a igreja um dos poucos ambientes onde isso era 
viável durante os anos de repressão militar, a CPT foi 
fundamental para a organização de grupos de jovens, 
grupos de mulheres e da população rural sem terra.

Durante a Ditadura Militar, os “empréstimos” do 
Pacote Agrícola endividaram diversas famílias no 
campo. Através da penhora de bens e propriedades, 
os bancos acabavam tomando as terras da popula-
ção agrária. Neste período muita gente migra para as 
periferias das grandes cidades.

Por processos decorrentes da chamada Revolução 
Verde, grande parte da diversidade alimentar já foi 
perdida. O resgate, manutenção, multiplicação e 
compartilhamento de sementes crioulas é uma 
forma de garantir a continuidade das variedades 
e é uma questão de segurança alimentar frente às 
mudanças climáticas. As famílias agricultoras da 
FAE são verdadeiras guardiãs de sementes, como o 
Juarez Pereira, que mantém cerca de 30 variedades 
de arroz, e o Vilmar Menegat, com uma vasta diver-
sidade de feijões e milhos, entre outras.

Nos primeiros anos da FAE, os produtos eram certifi-
cados como ecológicos através de uma rede de geração 
de credibilidade em um sistema criado pela Coolméia. A 
certificação participativa foi proposta como resis-
tência à imposição do modelo de certificação por audi-
toria, considerada até então a única forma de reconheci-
mento de produção orgânica no Brasil. Mais tarde, essa 
experiência pioneira ganhou espaço através da inclusão 
dos Sistemas Participativos de Garantia (SPGs) na 
legislação brasileira. Funciona assim: para conferir se a 
produção está de acordo com os critérios avaliativos, em 
cada grupo regional agricultores realizam visitas periódi-
cas a todas propriedades e representantes de cada grupo 
também visitam grupos de outras regiões.

As pessoas que frequentam a FAE bem 
cedinho já devem ter escutado o tilintar 
de um sino que passa para convocar a 
reunião geral da Feira todo sábado, 
com representantes de todas as bancas. 
Desde o início da Feira, já foram realiza-
das mais de 1500 reuniões semanais em 
roda para tratar de assuntos coletivos 
e trocar saberes individuais.

No início dos anos 1990, em Eldorado do Sul, algumas famí-
lias do recém conquistado Assentamento Integração 
Gaúcha, do MST, iniciaram o trabalho de agricultura eco-
lógica através da parceria com a Fundação Gaia, que levou 
uma equipe técnica e de assistência social para auxiliar no 
trabalho das famílias. Formou-se a Coopael e foi assim que 
a família Porto, família Riva e família Machado começaram a 
produzir de forma ecológica e vieram a fazer parte da FAE.

Quantas mil famílias a FAE alimenta hoje? 
Para alimentar o estado todo com alimentos eco-
lógicos, precisaríamos de quantas famílias agri-
cultoras? Nesse contexto, quantas formas de vida 
se beneficiariam? A proposta da FAE contempla 
não só o consumo de alimentos, mas também 
propõe um modelo de sociedade tendo como 
exemplo o desdobrar contínuo dos ciclos de flo-
rada, crescimento e decomposição que compõem 
a vida na Terra e proporcionam sua continuidade.

Além da FAE, a Associação Agroecológica faz a 
gestão de outras feiras na cidade de Porto Ale-
gre, como nos bairros Menino Deus e Rio Branco 
(Ipa). O objetivo é descentralizar cada vez mais 
a comercialização de alimentos saudáveis. Já ima-
ginou ter feiras ecológicas com preços acessíveis 
tanto nos bairros centrais quanto nos periféricos?
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…por outro lado, o Rio Grande do Sul é 
uma das regiões pioneiras no “boom” da 
monocultura de soja na América Latina 
e, por consequência, do uso massivo de 
veneno na lavoura. Foram, em grande 
parte, gaúchos que levaram o pacote 
transgênicos + agrotóxicos para o 
resto do país, fazendo “passar a boiada” 
na devastação do Pantanal e da Amazônia.

“O Nasser leu os mesmos livros que nós, as mesmas fontes literárias que a 
gente tinha na época, só que ele leu de costas para a Europa e de frente 
para o Brasil. Nós olhávamos de costas para o Brasil, olhávamos para a 
Europa. [...] O que o Nasser fazia era tão simples que nos deu coragem.” 

— Nelson Diehl, ex-associado da Coolmeia e feirante da FAE até hoje.

Verde?
O plano de desenvolvimento que ficou conhecido como 

“Revolução Verde” teve início nos anos 1960, base-
ando-se na exclusão dos saberes tradicionais, atra-
vés da monocultura, da mecanização no campo com 
máquinas de grande porte, e do uso de fertilizantes 
químicos e “defensivos agrícolas” - que poderíamos 
chamar de agrotóxicos. As empresas aproveitavam 
químicos e tecnologias desenvolvidas para a guerra 
e transformavam em insumos agrícolas. 

O movimento ecológico no Rio Grande do Sul foi 
pioneiro no Brasil e um dos seus êxitos foi a criação 
e aprovação em 1982 de uma lei estadual sobre os 
agrotóxicos, escrita pelos agrônomos Sebastião 
Pinheiro e Jacques Saldanha e pela jornalista Ilza 
Girardi. Foi a primeira deste tipo no Brasil e veio a 
inspirar a lei 7.802, aprovada em 11 de julho de 1989,  
a primeira lei federal a regulamentar e fiscalizar o 
uso de veneno agrícola, baseada na defesa do meio 
ambiente e da saúde humana...

Entre os movimentos ambientalistas de Porto Alegre que 
confluíram para o surgimento da Coolméia e, posteriormente, 
da Feira, está a ADFG e a Agapan. Esta, fundada em 1971 
por um grupo de pessoas engajadas com a causa ambiental, 
teve grande influência nos movimentos que viriam a emergir 
no resto do país, colocando em pauta um termo até então 
pouco falado: a ecologia. Entre os participantes dos movi-
mentos, destacam-se José Lutzenberger — primeiro presi-
dente e fundador —, Hilda Zimmerman, Augusto Carneiro, 
Sebastião Pinheiro, Jacques Saldanha, Flávio Lewgoy, Magda 
Renner e Giselda Castro

Quantas histórias de vida habitam o seu prato? 
Esse pôster foi elaborado a partir da pesquisa e entre-
vistas do documentário Mãos à Terra, processo que 
iniciou em 2018. O filme é uma iniciativa de um grupo 
frequentador da FAE, ligado principalmente ao cinema 
e às artes visuais. A relação com a Feira começou a se 
aprofundar em 2012, quando realizamos o curta-metra-
gem chamado “Você sabe de onde vêm seus alimentos?”. 
O poder transformador do documentário, da escuta, de 
conhecer as histórias e os caminhos que os alimentos 
percorrem até chegar aos nossos pratos move o nosso 
desejo de ampliar este tema. A conscientização ecológica 
e a alimentação saudável devem deixar de ser privilégio 
pois a saúde é um direito de todas as pessoas. 

“Aqui no estado, esse movimento da agricultura ecológica começou aos 
poucos, com a Pastoral da Terra, através da Teologia da Libertação. 
Alcançou muitos jovens do campo, que cresceram vendo seus pais colo-
cando muito veneno nos alimentos.” 

—  Glaci Campos Alves, agrônoma, membra da Coolméia

“A preservação de sementes crioulas se fortaleceu principalmente pelos 
consumidores, que são hoje os meus grandes apoiadores e são aqueles que 
me dão incentivo para continuar. Porque talvez se eu não tivesse a feira, 
eu não teria essa diversidade, teria que ficar talvez com quatro ou cinco 
variedades em quantidade. Mas na feira, quanto mais biodiversidade eu 
tiver, mais aceitação tem.” 

—  Vilmar Menegat, agricultor da APESC, de Ipê

“A minha liderança toda surgiu dentro da igreja católica. Porque se vai seguir 
Jesus, Jesus era esse cara. Um cara que olhava pros pobres, que queria que 
as pessoas fossem libertas, que amava todo mundo, que tratava as mulheres 
como de igual. E a teologia da libertação é uma teologia que fala desse Jesus.”

— Elci da Paz Scheffer, agricultora da ACERT e integrante do MMC

O modelo químico, transgênico, de maquinário pesado e 
monocultura passou a ser chamado de “agricultura con-
vencional” — mas poderíamos chamar de “agricultura 
convencionada”. Essa convenção foi imposta pelo mer-
cado, exigindo alta produtividade de uma baixíssima varie-
dade de alimentos. Assim, muitas famílias  deixaram de 
lado a agricultura tradicional e biodiversa que praticavam.

Para garantir um processo autogestionário da FAE 
foram criadas a Comissão e o Fundo da Feira, geridos 
pelos feirantes. Também havia uma equipe de associados 
operacionais da Coolméia que garantiam a execução das 
deliberações coletivas e que também se encarregavam de 
organizar eventos e difundir informações da feira.

Primeira reunião pós-feira no gramado do auditório Araújo Vianna

Em 1992, Jacques Saldanha, associado à Coolméia, 
organizou uma viagem até o Espírito Santo. Um 
ônibus cheio de agricultoras e agricultores partiu de 
Porto Alegre para conhecer o trabalho pioneiro de 
Nasser Youssef, no hortão municipal em Cachoeiro 
do Itapemirim. A metodologia de cultivo era baseada 
nas características do Brasil, uma agricultura de sol, 
e foi chamada de Biotecnologia Tropical.

Por vários anos foram promovidos encontros regulares 
entre as famílias agricultoras das diferentes regiões. Os 
Encontros de Confraternização surgiram para gerar 
integração e sentimento afetivo de grupo fora do ambiente 
da Feira. Também tinham o objetivo de gerar conhecimento 
das propriedades e troca de experiências técnicas.

“Foi impressionante. Começou às sete e sete e meia já não tinha mais nada. 
Se dissessem ‘esse chinelo que estou usando é ecológico’, todo mundo 
comprava. Parecia que o povo estava desesperado por aqueles produtos.” 

— Luiz Jacques Saldanha, agrônomo, membro da Coolméia.

Em 14 de outubro de 1989, foram abertas 15 ban-
cas sob o verde das árvores na Av. José Bonifácio, 
bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Concebida pela 
Cooperativa Coolméia, a ideia era fazer uma 
feira de alimentos saudáveis e ecológicos que fos-
sem expostos e comercializados diretamente por 
quem planta, e assim a chamaram de Feira de 
Agricultores Ecologistas, a nossa FAE. 

Com o sucesso da primeira feira, naquele 
mesmo sábado, em uma reunião geral após 
o evento, decidiu-se torná-la mensal. Um 
ano depois, a Feira tornou-se quinzenal e, 
a partir de 1991, semanal.

A Cooperativa Coolméia foi fundada em Porto Alegre pelos frequentadores 
da Grande Fraternidade Universal (GFU), um centro filosófico e espiritu-
alista. No começo, foi montado um pequeno entreposto na garagem da sede 
da GFU para fornecer alimentos naturais e vegetarianos para os membros 
do grupo e o público em geral. Logo a Coolméia tornou-se referência destas 
práticas em Porto Alegre, ampliando o espaço que passou a incluir um res-
taurante de comida natural, integral e ecológica.

Uma das práticas da Coolméia era 
percorrer o interior do estado em 
busca de agricultoras e agricultores 
ecologistas, ou quem tivesse interesse 
em produzir de forma ecológica. Foi 
assim que as famílias Wegner, Schmitz 
e Lovatto passaram a fornecer para 
o entreposto, para o restaurante da 
Cooperativa e, posteriormente, para a 
Feira, onde continuam até hoje. 

A Coolméia promoveu, de 1986 a 1988, três edições da 
Tupambaé, uma feira de atividades culturais vincu-
ladas a práticas ecológicas, espirituais e de conscien-
tização ambiental. Foram eventos ecológicos pionei-
ros que, a cada edição, reuniram milhares de pessoas 
interessadas em temas como reciclagem, tecnologias 
alternativas, experiências de autogestão, medicina 
preventiva e naturista, além de agricultura ecológica.

A edição de 1987 da Tupambaé foi especialmente 
bonita: contou com uma estrutura de lona de circo 
erguida a muitas mãos no Parque da Redenção, 
ao lado do Auditório Araújo Vianna. Naquele fim de 
semana foram vendidos 11 mil ingressos.

A FAE é uma das maiores feiras de agricultura ecoló-
gica da América Latina. É composta por 44 bancas, 
integrando 122 famílias de agricultores diretamente 
e mais de 300 indiretamente. São 10 associações e 4 
bancas vindas de assentamentos da Reforma Agrária 
(mais informações em faefeiraecologica.com.br).

A mobilização de grupos de mulheres em diferentes regiões resultou na criação 
do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR-RS), hoje chamado 
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Fundado em 1989, ele tinha 
como objetivo fortalecer a luta pela emancipação feminina e valorização no 
campo, pois antes do movimento as mulheres da roça não tinham nem direito 
à aposentadoria.

Tupinambor, arroz vermelho, mirtilo, araçá, couve mizuna, cúrcuma 
zedoária, bardana, shissô, figo-da-índia, brotos de cebola, castanha 
portuguesa, kino, jaboticaba, cactos, mentruz, feijão olho-de-cabra, 
tomate pitanga, juçara, batata abóbora, batata cará, batata yacon... 
Quais destes alimentos você conhecia antes de ver na Feira? A venda 
direta, sem intermediários, permite que as famílias agricultoras 
tragam para a Feira toda a variedade de alimentos que houver 
na propriedade, até mesmo flores comestíveis. Quanto maior a 
diversidade, maior o equilíbrio dos sistemas — inclusive os 
microssistemas internos, que também envolvem a nossa saúde.

Durante os anos 80, surgiram em diversas comunidades do interior 
grupos de mulheres, que organizavam encontros, trocas de saberes e 
principalmente a criação de um ambiente seguro com que elas pudes-
sem contar, não só em relação ao trabalho no campo, mas também no 
âmbito pessoal. Eram sobretudo grupos de acolhimento. O movimento 
de mulheres no litoral norte do RS foi crucial no direcionamento das famí-
lias para uma agricultura ecológica, pois muitas vezes eram as mulheres 
que primeiro questionavam o uso de veneno nos plantios da família.

No início dos anos 90, através de conexões da Comissão Pastoral 
da Terra, o Centro Ecológico expandiu-se também para a região 
do litoral norte do RS. O trabalho da CPT e do Centro Ecológico 
foi fundamental para a criação e organização das cooperativas 
que abastecem a FAE com produção ecológica vinda da serra e do 
litoral, como a AECIA (Associação de Agricultores Ecologistas de 
Ipê e Antônio Prado) e a ACERT (Associação dos Colonos Ecolo-
gistas da Região de Torres), entre outras.


