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Resumo: Em meados do ano de 2012 foram iniciadas as atividades de cursos práticos no
assentamento João Maria de Agostinho no assentamento Che Guevara, os dois
pertencentes ao município de Teixeira Soares-PR. Esses cursos foram solicitados pelos
produtores dos assentamentos, que após verificarem a eficácia do tratamento homeopático
utilizado por outros produtores procuraram maiores informações sobre o preparo e utilização
deste medicamento. Na comunidade do assentamento João Maria de Agostinho houve
apenas dois encontros, um para repassar os conhecimentos teóricos e outro para
demonstrar ao grupo como produzir o medicamento. No assentamento Che Guevara houve
mais encontros, incluindo a participação em outras atividades para além do curso de
homeopatia. Este trabalho realizado em assentamentos, embora não tendo características
científicas, demonstra a importância de levar o conhecimento de técnicas agroecológicas
para produtores que discutem essa temática.
Palavras-Chave: Agricultura familiar; Comunidades agroecológicas; Desenvolvimento
Rural.
Abstract: In mid-year 2012 were initiated activities in workshops settlement João Maria
Augustine at the settlement Che Guevara, both belonging to the municipality of Teixeira
Soares-PR. These courses were asked by producers of settlements, that after verifying the
effectiveness of homeopathic treatment used by other producers sought further information
on the preparation and use of this medicine. In the community of settlement Maria João
Agostinho there were only two meetings, one to pass the theoretical and the other to show
the group how to produce the drug. Che Guevara in the settlement there were more
meetings, including participation in other activities beyond the homeopathy course. This work
in settlements, having not the scientific characteristics, shows the importance of bringing the
knowledge of agroecological techniques for producers to discuss this theme.
Keywords: Communities agroecological; Family farming; Rural Development.

Contexto
No ano de 2011 foi iniciado um trabalho com assentamento da reforma agrária, São
Joaquim, no município de Teixeira Soares-PR. Este trabalho tinha por objetivo
apresentar a técnica da homeopatia para os produtores de leite do assentamento,
com o intuito de diminuir a incidência de mastite bovina entre os animais do
assentamento.
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Foram realizados cursos teóricos e práticos para repassar os conceitos e princípios
da homeopatia aos assentados. Neste projeto realizou-se a coleta de leite para
verificar a incidência de mastite bovina antes e após a implantação da homeopatia
nas propriedades assistidas. Vale salientar que cada produtor preparava o seu
medicamento, coletando leite contaminado dos seus animais para produzir o
medicamento através do próprio agente contaminante, medicamento conhecido por
nosódio ou bioterápico.
No trabalho realizado no assentamento São Joaquim foi verificada a eficácia do
medicamento. Através de análises de contagem de células somáticas (CCS) e
contagem bacteriana total (CBT) foi possível observar que a mastite bovina reduziu
24 pontos percentuais em quatro (4) meses após o início da utilização do produto
homeopático.
Após a divulgação dos resultados entre os assentamentos da região. Algumas
representações do local solicitaram que o projeto se estendesse para outros
assentamentos do município. Embora o prazo para finalizar o projeto não havia se
estendido, foi possível atender a algumas solicitações realizando trabalhos pontuais
como cursos práticos de homeopatia para a criação animal em mais dois
assentamentos de Teixeira Soares - PR, o assentamento João Maria de Agostinho e
o assentamento Che Guevara.
Descrição da experiência
Em meados do ano de 2012 foram iniciadas as atividades de cursos práticos no
assentamento João Maria de Agostinho e ao final do mesmo ano incluiu-se o
assentamento Che Guevara, os dois pertencentes ao município de Teixeira
Soares-PR. Esses cursos foram solicitados pelos produtores dos assentamentos,
que após verificarem a eficácia do tratamento homeopático utilizado por outros
produtores procuraram maiores informações sobre o preparo e utilização deste
medicamento.
Na comunidade do assentamento João Maria de Agostinho houve apenas dois
encontros, um para repassar os conhecimentos teóricos e outro para demonstrar ao
grupo como produzir o medicamento. Devido a dificuldades principalmente de reunir
o grupo, não foi possível realizar os acompanhamentos.
No assentamento Che Guevara as atividades foram mais intensas. Houveram mais
encontros, incluindo a participação em outras atividades para além do curso de
homeopatia.
Inicialmente foi realizado um curso teórico-prático para demonstrar a técnica da
homeopatia. Após toda a fala teórica, foi sugerido que os produtores testassem,
antes de utilizarem nos animais de produção (bovinos leiteiros), o medicamento nos
cachorros da propriedade. Para isso, foi apresentada uma tintura mãe para pulgas
pronta, sendo feito um preparado homeopático na potencia de 6CH com os
produtores para que estes vissem como era produzido o medicamento.
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Figura 1 – Assentamento João Maria de Agostinho
No segundo encontro, momento em que seria trabalhado a parte prática do curso,
verificou-se aumento no número de pessoas presentes na plenária. Isso ocorreu
devido ao sucesso do controle de pulgas nos cães dos produtores que utilizaram o
medicamento preparado no encontro anterior. O intervalo entre o primeiro encontro e
o segundo foi de 30 dias, para que os produtores coletassem leite contaminado,
podendo estes produzirem suas tinturas mães e seus medicamentos.
Com o relato dos produtores que utilizaram em seus animais o medicamento para
pulgas foi possível verificar a satisfação destes em relação a esta técnica tão
importante para a produção agroecológica.
Após os relatos apresentados realizou-se a parte prática do curso, demonstrando
para os produtores como produzirem medicamentos para a produção sem necessitar
de insumos externos a propriedade, deixando o leite com melhor qualidade e com
menor custo de produção.

Figura 2a – Curso no assentamento
Che Guevara.

Figura 2b – curso PRV
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Embora o curso tenha sido finalizado, totalizando 16 horas de atividades com os
produtores do assentamento, ainda foram realizadas algumas visitas para
verificação da eficácia do tratamento homeopático para a diminuição e eliminação da
mastite nas propriedades. Neste trabalho, paralelo ao projeto inicial em 2011, não foi
realizada nenhuma coleta para análise científica, mas foi possível perceber através
de relatos a satisfação dos assentados em poder preparar um medicamento que
diminuiu a incidência de mastite e não aumentou o custo da produção.
Além da mastite, alguns produtores conseguiram eliminar outros problemas de
dentro da propriedade com a homeopatia. Verificou-se o controle de pragas de
hortaliças, carrapatos e até relatos de controle de plantas invasoras. Embora
algumas dessas práticas já foram pesquisadas e documentadas, não foi possível
verificar a real eficácia da homeopatia nesses controles.
Ainda que o curso tenha acabado, a participação no assentamento não foi finalizada.
Em outros momentos como atividades a campo para trabalhar o sistema de
Pastoreio Racional Voisin, importância da água para os bovinos leiteiros e almoça da
comunidade a equipe foi convidada a participar, mantendo sempre o contato e as
relações interpessoais.
Resultados
Este trabalho realizado em assentamentos, embora não tendo características científicas, demonstra a importância de levar o conhecimento de técnicas agroecológicas
para produtores que discutem essa temática. A compreensão e o entendimento de
novos horizontes é facilitado pelo histórico de vida que estas pessoas tem, a facilidade de aceitação e busca por novidades se torna mais simples devido a conscientização que já existe nestas comunidades.
A experiência de trabalhar em assentamentos da reforma agrária é inexplicável. O
acolhimento é característica fundamental para esses produtores. O diálogo se torna
facilitado devido a conhecimento de vida das pessoas ali presentes, de professores,
técnicos responsáveis pela assistência na região a produtores, todos se sentem
como parte do processo.
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