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Caros leitores

O congresso agrícola teve lugar num espaço especial, o Goe-

theanum, que tomou o nome de Johann Wolfgang von Goethe. 

Esta casa, talvez como poucas no mundo, é um espeço, um 

fórum para diálogo livre entre questões interiores e busca ex-

terior. Através do nosso questionamento interior, nós aprende-

mos sobre o mundo; procurando e experimentando coisas no 

mundo, aprendemos sobre nós próprios. Construir uma ponte 

entre o interior e o exterior é uma característica básica do Goe-

theanismo.

Tratámos do tópico “Terra e Economia”. A economia apresen-

ta-se de início como um monstro ameaçador e nós encolhemo-

-nos. As forças económicas engendram medo e desconfiança, 

especialmente, porque, na verdade, estamos todos envolvidos 

nelas. Como podemos nós construir uma ponte, no sentido 

Goetheanístico, onde interior e exterior se liguem? Como po-

demos nós gerar entusiasmo para a economia pelo facto de 

que ela nos sustem na existência diária? Podemos desenvolver 

coragem e poder de iniciativa para modelar a economia?

Para nos guiar através do congresso e para trabalhar interior-

mente o nosso corajoso desejo de modelar a economia, identi-

ficámos três pontos na forma de três perguntas: 

1. O que é específico, único, na agricultura? Que contribuições 

positivas faz a agricultura? Temos a oportunidade de começar 

com a economia da terra. Ela está baseada no chão, no solo. 

É principalmente produção, trabalhar para produzir alimentos.

2. Já, realmente, entendi o que é a economia associativa? Este 

congresso tem como objetivo criar uma compreensão efetiva 

da economia associativa. É um impulso dado por Rudolf Stei-

ner, tal como a agricultura biodinâmica. Ninguém sabe de uma 

forma completa e precisa o que é a economia associativa, mas 

toda a gente sabe um pouco sobre ela. É por esta razão que 

decidimos tomá-la como tópico do congresso.

3. Onde posso encontrar uma resposta para os meus proble-

mas económicos prementes? O congresso foi desenhado para 

providenciar a oportunidade de trocar dicas sobre as correntes 

preocupações e necessidades económicas individuais.

Quando de trata de Agricultura e Economia, agir apoiados so-

mente em conhecimentos, serve de pouco. O fazer, muitas ve-

zes, vem antes do compreender intelectualmente. É então que 

precisamos refletir e desenvolver uma compreensão a partir da 

experiência. É por isso que somos chamados a iniciar pesquisa 

prática.

O congresso foi uma celebração de coragem e iniciativa, por-

que o campo da economia precisa de ser cultivado.

Hueli Urter, diretor da secção de agricultura

Foto: Johannes Onneken
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Soberania Individual 
como uma via para a 
independência africana
Maaianne Knuth

Eu trabalho em África para ajudar pessoas a desenvolverem um 

sentido de independência. Os europeus, muitas vezes, vão a 

África com a atitude: nós vamos ajudar-vos, nós vamos dar-vos 

soluções. Esta atitude apenas reforça o problema.  O que é 

necessário é uma capacidade interior: eu preciso de ser capaz 

de crescer com uma pessoa independente.

Eu cresci na Dinamarca e no Zimbabwe. Estes dois países têm 

histórias muito diferentes e também diferentes maneiras de ver 

o mundo. A minha avó do Zimbabwe ganhava menos que dois 

dólares por dia, não tinha escolaridade e era uma pessoa po-

bre. Mas eu tinha a impressão dela como uma pessoa rica, 

com os pés na terra, ligada à terre e ao trabalho e aos seus pa-

rentes, uma mulher forte. A minha avó na Dinamarca era rica 

mas de um certo modo, pobre, sem família nem uma cultura 

onde se apoiar. Isto leva-me à questão: o que é a riqueza, o 

que é prosperidade?

Apesar da independência formal, o legado colonial cria um 

fosso entre branco e negro. Os negros têm um complexo de 

inferioridade. Eu acho que essas pessoas são sábias, mas essa 

sabedoria está escondida. Eu gostava de trazer para fora a sua 

dignidade, desenvolver o seu orgulho saudável. Foi por essa 

razão que fundei a Kufunda Village – uma aldeia de aprendiza-

gem. Uma aldeia onde se aprende a ser um ser humano. Temos 

aí cerca de 40 a 50 pessoas. Os primeiros a chegar foram os 

adolescentes que falharam na escola, agora temos crianças e 

uma escola. A via é longa, da inferioridade à identidade pró-

pria. Por vezes surgem dúvidas, eclodem surtos de raiva. Nós 

trabalhamos com o contar de histórias, dança, barro e muito 

mais. Como encontrar o outro sem preconceitos, sem interes-

ses escondidos e mesmo, com devoção?

Uma das nossas mulheres chama-se Skiwize. Ela foi criada da 

minha mãe. Porque é que a minha criada vai frequentar um 

curso de liderança? A minha resposta é: qualquer um pode ser 

um líder – ela hoje é diretora dos nossos programas. Eu disse a 

mim mesma: agora sei que encontrei os meus objetivos de vida 

– é isso mesmo. Uma outra mulher chama-se Anamarunda: 

“eu pensei que por ser pobre, a minha opinião não contava, 

como não tenho um telemóvel, não conto.” Ela começou uma 

creche, recebeu fundos da Europa, frequentou o seminário de 

formação Waldorf em Nairobi e agora, com 60 anos, ensina 

muitas jovens.

O que podemos contribuir para o que existe aqui na Europa? 

Aqueles que vimos de África, Brasil, Índia, da grande diversi-

dade do mundo? Talvez o possa pôr assim: o que podemos 

contribuir para a comunidade global é o poder de estarmos 

completamente presentes e de sermos capazes de aceitar to-

talmente o outro.

Maaianne Knuth (Zimbabwe) – pioneira 

educacional, fundadora da Aldeia de Apren-

dizagem Kufunda. Foco: trabalhar com mu-

lheres e praticar medicina. 

www.kufunda.org

Maaianne Knuth. Foto: Johannes Onneken

Foto: Xue Li



5

A Tripartição Social no nosso Tempo  
Gerald Häfner

Há 100 anos atrás, a europa estava em guerra, o mundo estava 

em guerra. A capitulação germânica estava já à vista quando 

a marinha recebeu uma ordem de deixar os portos com todos 

os navios e todas as tripulações para a batalha final. Recusa-

ram obedecer a esta ordem com o argumento: “não queremos 

morrer para nada”.  Este ato elevou a coragem nas pessoas e 

marcou o início da revolução que culminaria na abdicação do 

Kaiser. Qual a nova ordem social, então? Nesta busca na Ale-

manha, na Europa e no mundo, Rudolf Steiner levantou uma 

voz clara. Ele desenvolveu uma ideia e uma visão de colabora-

ção entre poderes a que chamou de tripartição social. Quando 

a apresentou numa palestra dada aos trabalhadores da fábrica 

de cigarros Waldorf-Astória em Stuttgart em 23 de Abril de 

1919, muito deles foram para casa com um sentimento que 

agora sabiam onde se posicionavam na História Mundial e qual 

era a sua tarefa.

O que é a tripartição? Dois movimentos emergiram na esfera 

social nos tempos modernos. Um, toda a gente persegue os 

seus interesses próprios e o melhor bem-estar possível surge 

através da mão invisível. O outro, ninguém deve pensar em si 

próprio, todos trabalham para a comunidade produzindo, por-

tanto, bem-estar social. A seguir à entrada dos EUA na 1ª guer-

ra mundial e a revolução bolchevista na Rússia, em 1917, isto 

causou uma rutura política no mundo. Mas o ser humano não é 

somente livre nem somente social, ele é ambas as coisas e uma 

terceira via tem se ser adicionada às outras duas. Na tripartição 

social, Rudolf Steiner falou nos 3 ideais da revolução francesa: 

Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Ele mostrou como os três 

determinam-se mutuamente e a que lugar cada um pertence: 

liberdade na esfera cultural – os nossos pensamentos são livres 

– hoje em dia já não é preciso dizê-lo. Igualdade na esfera po-

lítica – numa democracia, a lei não é decretada, mas surge en-

tre as pessoas. Nós criamos leis como iguais. Fraternidade é o 

ideal justificado para a esfera económica. Desde “eu trabalho 

para mim próprio” à organização económica que se estende 

sobre o mundo todo. Para quem eu trabalho: para mim, para 

o meu rendimento, a renda de casa, a família, as férias, etc.? 

Se olharmos com atenção para o nosso trabalho – semear ba-

tatas por exemplo – então é sempre também para outros. Os 

outros trabalham para nós, nós trabalhamos para os outros. A 

esfera económica é fraterna e é global. As ações de cada um 

de nós têm efeito global. Nas lojas deveríamos ser capazes de 

olhar para além das prateleiras: de onde vêm as bana nas, os 

kiwis, o chocolate? Como são as coisas para as pessoas envol-

vidas nessa produção? Tornámo-nos responsáveis pelos outros 

e pela Terra.

A tripartição não é um programa. Rudolf Steiner olhou para a 

vida social com uma visão fenomenológica. A nossa realida-

de social é tripartida, mas nós não o reconhecemos. Muitos 

dos nossos contemporâneos estão dessatisfeitos com o nosso 

sistema económico, apesar de termos um altíssimo nível de 

prosperidade. Mas estamos cansados da economia por ser 

uma luta constante. A agricultura ocupa uma posição chave: 

cria a limentos para toda a gente e ao mesmo tempo tem uma 

responsabilidade vital pelo solo, ar e água. A agricultura nun-

ca conseguirá ganhar a corrida por uma produtividade sempre 

crescente. A agricultura é o lugar onde queremos ser ativos 

z partir do conhecimento das inter-relações. E neste sentido, 

pode ser uma pioneira por um parentesco global e verdadeiro.

Geral Häfner (Suíça):  diretor da sec-

ção de Ciências Sociais no Goetheanum. 

 

https//:sozial.gotheanum.org.en

Drawing of threefolding by Rudolf Steiner
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NOVAS FORMAS ECONÓMICAS  
ATRAVÉS DAS ASSOCIAÇÕES
Änder Schanck

Aqui nos limites da cadeia de valor acrescentado, temos 
a Natureza que está representada a verde. À esquerda, 
temos a parte da Natureza que é trabalhada na agricul-
tura e onde comida é produzida através de germinação, 
crescimento e amadurecimento. Nós sabemos que valor 
acrescentado, num sentido económico, é trabalho sobre a 
Natureza não a Natureza ela própria. O agricultor não faz 
os processos naturais ele próprio, mas permite à Natureza 
fazê-lo através do lavrar, cultivo, apanha, etc. criando as-
sim as condições para que os processos naturais possam 
desenrolar-se. À direita, também a verde, temos processos 
naturais ou biológicos no metabolismo humano e no con-
sumidor. Aqui, a nossa natureza corporal também realiza 
uma gama de bom trabalho gratuitamente, especialmen-
te porque não são só as substâncias naturais digeridas, a 
substância do corpo é construída pelo consumidor. O pro-
cesso económico que gera valor acrescentado estende-se 
entre estes dois polos na Natureza.
Vamos assumir que a cadeia de valor acrescentado aqui 
mostrada cobre as mais importantes fases de como os ali-

mentos seguem da produção até ao consumo. Portanto, 
temos o agricultor, aqui chamado de produtor, depois o 
transformador (processador), o armazenista, o retalhis-
ta e finalmente o consumidor (a roxo no diagrama). Es-
tes atores têm geralmente de tratar de si próprios e cada 
um deles quer obter o melhor negócio possível. Gostaria 
agora de os ligar aos princípios económicos operacionais 
mostrados acima. A linha verde mostra que uma parte da 
Natureza, alimentos considerados como mercadorias, fui 
da esquerda para a direita. O produtor agrícola tem de ser 
mais ou menos autónomo porque a Natureza, que será 
cultivada, tem uma lei própria e não pode ser separada 
arbitrariamente por uma divisão do trabalho. Isto aplica-se 
numa menor extensão ao transformador um pouco mais à 
direita. Contudo, quanto mais formos para a direita, mais 
divisão de trabalho existe através do uso do intelecto ou 
capital ou meios técnicos de produção. Enquanto temos 
de realizar muito trabalho (azul) à esquerda, há cada vez 
menos trabalho a realizar à medida que nos movemos 
para a direita. No fim, afastámo-nos totalmente da Nature-
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za. É somente na última fase, no consumidor, isto é, numa 
cozinha privada, num restaurante ou numa cantina que o 
lado natural dos alimentos se torna novamente aparente e, 
dado o seu carácter inerente, requer mais trabalho físico 
e menos intelectual. Portanto, no retalho em particular, a 
consequência disto tudo é que um alto nível de divisão de 
trabalho é atingida e surge o maior acumular de capital. 
Não é de espantar que hajam hoje apenas um pequeno 
grupo de supermercados e de cadeias de desconto em 
todo o mundo, que dominam este campo e competem 
uns com os outros. O efeito da equalização de valor que 
surge desta competição produz uma pressão ao nível 
dos preços nas compras nas etapas crescentes de valor 
acrescentado. Um resultado é que, em todas as etapas, 
muitos negócios pequenos, não conseguem aguentar-se 
e desistem. O outro é que, nestes negócios crescentes até 
ao produtor (inclusive), a divisão de trabalho e os métodos 
técnicos de produção que são usados que têm um efeito 
fenomenal no ambiente ou condições biológicas confor-
me já mencionado. Neste sistema económico, o agricultor 
não tem, realmente, hipóteses. Os governos também es-
tão a par disto e, para contrabalançar, subsidiam a produ-
ção. Neste contexto, o agricultor é mais uma vítima que 
um culpado.

O CONTRÁRIO DA AUTO-SUFICIÊNCIA E DIVISÃO DE 
TRABALHO REQUER ASSOCIAÇÕES
Se quisermos ter uma agricultura que realmente cumpra 
a sua verdadeira tarefa, isto é, se queremos ter empresas 
que montam a sua quinta como um organismo, o que, 
de facto, não se coaduna com toda a divisão de trabalho, 
então é necessário para todos os parceiros na cadeia de 
valor acrescentado - na qual o produtor é uma parte im-
portante – se unam ou se associem de uma tal maneira 
que estes, por vezes, opostos extremos entrem em contac-
to. Isto significa simplesmente que fechamos a cadeia num 
círculo, isto é, criemos uma associação na qual não hajam 
negociações nem discussões laterais, mas que todos os 
envolvidos partilhem as suas necessidades e possibilida-
des e tentem encontrar soluções comuns.

Steiner descreve-o da seguinte maneira: “… para este fim 
é necessário, por experiência humana direta, tomar conta 
do processo económico, por assim dizer, no seu estado 
nascente – estar sempre dentro dele. É impossível a um in-
divíduo fazer isto e também o é a uma sociedade com um 
tamanho já grande (Uma sociedade, tal como o Estado). 
Só pode ser feito por associações que nasçam da própria 
vida económica e, portanto, sejam capazes trabalhar a 
partir da realidade imediata da vida económica…”
Quais são os requisitos? Na 10ª palestra do ciclo “Eco-
nomia Mundial”, Steiner descreve os requisitos para essas 
associações. É interessante notar que, primeiro, ele salien-
ta que trabalhar para o lucro e benefício é absolutamente 
essencial e um incentivo justificado em qualquer econo-
mia e não deve estar sujeito a julgamento moral. “…nem 
é este lucro nada meramente abstrato; o desejo imediato 
económico do ser humana está intimamente ligado a ele e 
assim deve ser. Seja ele um comprador ou um vendedor, 
a sua necessidade económica está ligada ao lucro, para o 
sucesso da transação. É, na verdade, esta ligação ao lucro 
que gera o processo económico e é a sua força…”
Consequentemente, é perfeitamente justificado que al-
guém envolvido numa associação, contribuir com os seus 
interesses próprios, mas é também um requisito absoluto 
que cada um dos participantes tenha um sentido que se 
tem uma situação de lucro para todos, onde a maior fatia 
do bolo não fica num só indivíduo: “…algo mais deve estar 
contido nessas associações…o sentido de comunidade, o 
sentido de processo económico como um todo. O indiví-
duo que imediatamente usa o que compra, não pode fazer 
mais que satisfazer o seu egoísmo… Mas no momento que 
a vida associativa entra no processo económico, já não se 
trata de uma questão de interesse pessoal imediato. A visão 
global sobre o processo económico ativa-se; o interesse do 
outro estará de facto no julgamento económico a formar…” 
e de novo “…esta será uma comunidade espiritual que não 
procede de um ácido morálico, mas sim da realização das 
necessidades inerentes do próprio processo económico…”
O pré-requisito para uma tal vista geral é que cada par-
ticipante descreva claramente a sua situação pessoal e 
empresarial de modo a que todos os envolvidos possam 
ter uma consciência, primeiro de todo o processo labo-
ral individual e, a partir daí, do processo global”… isto só 
pode acontecer se todos os indivíduos estiverem unidos 
– seres humanos que tenham em imagens dentro de si 
todo o processo económico, peça por peça; e, estando 
unidos na associação, complementem e corrijam-se uns 
aos outros, de modo que a correta circulação possa existir 
no processo económico…”
Na figura seguinte, juntei todos as partes descritas ante-
riormente numa mesa redonda e de tal modo que cada 
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um tenha um contexto real que ainda não é conhecido pe-
los outros. Sendo um pouco mais prático, assumamos que 
estão a falar de leite. O produtor tem agora a possibilidade 
de apresentar as suas medidas para produzir leite. Obvia-
mente começa com os recursos naturais e termina com os 
recursos técnicos produtivos tal como o equipamento de 
ordenha. O transformador contribui com a sua história e 
condições. Isto naturalmente inclui como o leite chega do 
produtor à unidade de transformação, que métodos são 
usados, que produtos são manufaturados, mas também o 
que se faz com o excesso de leite. Os representantes dos 
armazenistas e retalhistas podem agora apresentar as suas 
oportunidades e dificuldades e os consumidores também. 
Tudo isto inclui, por exemplo, uma descrição dos custos 
incorridos em cada fase e a questão de como o represen-
tante dos consumidores se sente sobre a aceitabilidade do 
preço dos seus orçamentos. Uma afirmação de Steiner so-
bre isto: “Mesmo nas Ciências Económicas devemos tra-
balhar para tais imagens, imagens que saem da perceção 
imediata. Isto significa, em outras palavras, que agir corre-
tamente no sentido económico, temos de nos convencer 
que temos de entrar nas questões produtivas, comerciais e 
de consumo com um pensar imaginativo… Não há outra 
possibilidade. Os julgamentos económicos não podem ser 
construídos sobre teorias; têm de se construídos sobre as 
associações, onde os julgamentos sensíveis das pessoas 
são reais e efetivos; pois assim será possível determinar a 
partir da associação – a partir das experiências imediatas 
dos envolvidos – qual o valor que cada coisa pode ter. “

INTELIGÊNCIA AUTO ATIVA COMO O NÚCLEO DE 
AUTORIDADE NAS ASSOCIAÇÕES 
Esta abordagem, que se baseia em ações voluntárias, tor-
na claro que mesmo a menor ação individual tem conse-
quências no total e que o encontrar uma solução comum 

é benéfico para cada indivíduo. Steiner disse que isto só é 
possível desta maneira quando “…a inteligência auto ati-
va atua no processo económico…” Esta inteligência auto 
ativa que se pode formar nas associações é a verdadeira 
autoridade que, tal como o regulador no corpo humano 
descrito por Steiner, controla processos que de outra ma-
neira poderiam correr selvaticamente. De certo modo, é 
o polo oposto da mão invisível do mercado que apela so-
mente à busca egoística da vantagem individual.
Por fim, podemos acrescentar ao que descrevi acima que 
a agricultura com os seus órgãos, solo, plantas e animais, 
existe numa relação direta à criação e ao Cosmos. A con-
dição de autossuficiência baseia-se nisto. O agricultor bio-
dinâmico existe a atua neste organismo. Mas também faz 
parte do organismo social. Se isto funcionar somente de 
acordo com as leis do mercado, como proposto por Adam 

Smith, então ficará bastante perdido. Mas se for possível 
ao agricultor associar-se com outras partes na cadeia de 
valor acrescentado, então o organismo agrícola atua via 
organismo associativo na sociedade e no futuro. Este é um 
prospeto que vale a pena nos envolvermos.

Änder Schanck (Luxemburgo): pionei-
ro Demeter, executivo chefe no grupo 
OIKOPOLIS que conta com a economia 
associativa como parte da sua entidade 
empresarial.
 www.oikopolis.lu
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RENOVANDO A ECONOMIA LOCAL NA ÍNDIA RURAL
Choitresh Kumar Ganguly (Bablu) / Manisha Kairaly (Molly)

O COLETIVO TIMBAKTU (Bablu)

A Índia é um país diverso e complexo, mas a agricultura é 

uma atividade que existe em todo o lado. A cultura agrícola 

mudou drasticamente com a industrialização da agricultura 

através da revolução verde. Milhões de pessoas nas aldeias 

perderam as suas ocupações e o seu meio de subsistência. A 

nossa iniciativa. O coletivo Timbaktu, no interior sul do país 

tem como objetivo revitalizar a economia das aldeias. Hoje 

em dia, essa terra é muito seca e só 0,5% da sua área tem 

cobertura florestal. Em 1990, começámos com alguns há, 

poucos, de agroflorestal para curar esta terra queimada. No 

início, haviam apenas 21 espécies de plantas nesse pedaço de 

terra. Hoje há 400. Na verdade, não fizemos muito, limitá-

mo-nos a proteger a Natureza e ela fez o resto por si própria. 

Mas a nossa organização cresceu e hoje trabalhamos com 

175 aldeias e 23 000 famílias que se organizaram numa vasta 

gama de cooperativas. O nosso objetivo é revitalizar a econo-

mia, portanto, organizámos vários projetos. Um deles é uma 

reserva biológica gerida pela comunidade. Começámos com 

pouco menos de 2 000 ha com um reservatório de água que 

é suficiente para irrigar várias centenas de hectares. Conse-

guimos voltar a ter 2 a 3 colheitas por ano – a paisagem está 

verde de novo. Isto, por seu lado, providencia pasto para os 

animais, centenas de espécies de aves colonizaram-na, o lobo 

cinzento voltou, antílopes e muitas outras espécies voltaram 

também. Um outro projeto é um banco comunitário, gerido 

principalmente por mulheres, com 22 000 membros de 175 

aldeias. Conseguiram poupar 241 milhões de rúpias, esse 

dinheiro é seu. Fazem empréstimos a sócios, em outras pala-

vras, a pessoas. O banco em si não se envolve no mercado, 

mas apoia pessoas para que se possam equipar e tornar ativos 

na economia.

Um outro projeto ainda é uma cooperativa de agricultores. 

Tem mais de 2 000 agricultores e 2 500 ha de terra assim 

como 3 empresas de transformação. A transformação é, em 

grande parte, feita manualmente. Isto dá melhores resultados 

Timbaktu 1995 Timbaktu 2013
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e as pessoas têm uma ocupação. Pelo menos 50% do preço 

de venda final retorna aos agricultores. Isto é único. Mais 

ninguém o conseguiu.

Dinheiro Independente (Molly)

Bhavani é o nome da energia feminina criadora. Usamos 

esta energia para criar têxteis Gandhi chamou o fiar e tecer à 

mão, o “tecido da liberdade”. Nós trabalhamos com mulheres 

jovens que não vão à escola, que são deficientes, que foram 

abandonadas pelos seus homens, etc. Estas mulheres têm a 

sua própria fonte de rendimentos. Elas conseguem! A foto 

mostra um homem com todas as mulheres. Ele é o nosso 

tecelão mestre. Tecelagem pertence às casatas mais elevadas, 

mas estas mulheres pertencem a castas baixas. Só ele se dis-

pôs ensinar estas mulheres. Também temos gente deficiente. 

Queremos mantê-las na vida da aldeia com dignidade e não 

as enviar para centros de deficientes. Elas fazem sabão – bons 

produtos simples que as pessoas normais podem comprar. 

Nós apoiamos a produção local dos óleos necessários para 

se fazer o sabão. Nós acreditamos em reunir produtores e 

consumidores e organizamos mercados de rua. Recentemente 

abrimos uma loja na aldeia Porquê na aldeia e não na cidade? 

Porque temos orgulho de viver na terra! A loja está a ir muito 

bem.

O Zangão voa (Bablu)

 Quero agora contar-vos uma história: um grupo de engenhei-

ros de voo estão juntos a tomar uma cerveja. A janela está 

aberta e um zangão entra a voar. “Ah, fantástico, podemos 

aprender como é que tu voas?” O zangão responde: “Não 

tenho tempo, as crianças estão em casa e tenho de ir às 

compras.” Mas nós teríamos muito interesse, minha senhora.” 

“Ok, mas só uma hora então.” Mediram tudo, puderam no 

computador, ligaram-se ao satélite e imprimiram os resul-

tados. “minha senhora, fique só mais um pouco, ainda não 

acabámos.” – “Oh, isto deve ser muito importante realmente.” 

Às 4 da tarde, ela disse: “Meus senhores, tenho mesmo que 

ir embora. O que é que descobriram?” – “Bom, não deve 

entender nada disto, mas se quer realmente saber, as análises 

dizem que a senhora não consegue voar.” – “O que está erra-

do, meus senhores, é que eu consigo realmente voar, os meus 

filhos voam e os meus pais também voavam.” – “Bem, nós já 

sabíamos que não iria entender nada disto”. E voou janela fora 

embora não conseguisse voar.

Nós, nos países que foram colonizados pelas potências oci-

dentais, não sabemos nada, somos estúpidos – toda a gente 

diz isso e nós acabamos por o aceitar. Isso precisa de ser 

mudado. Temos de começar a voar. Queremos ter os nosso 

aldeões a voar.

Manisha Kairaly (Índia) – diretora de desen-

volvimento empresarial e design no coletivo 

Timbaktu. Gerente de uma loja de tecela-

gem. Fundadora do Fundo Adavi que tenta 

preservar as paisagens naturais da Índia.

Choitresh Kumar Ganguly (Índia) – cofun-

dador do coletivo Timbaktu, seu diretor e 

promotor e CEO de Dharani com mais de  

2000 agricultores.

www.timbaktu.org, www.timbaktu-

organic.org, www.adavi.org
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COOPERAÇÃO REGIONAL COM SUPERMERCADOS
Christian Butscher 
O mais recente desenvolvimento na cooperação da Demeter 

Schweiz (Demeter Suíça) com duas cadeias de supermerca-

dos, Coop e Migros, não é uma quebra na tradição, mas uma 

continuação de uma história já antiga. Em 1930, a Oswaldhof 

converteu-se à Biodinâmica, criando, portanto, a 1ª quinta 

biológica da Suíça. Em 1937, foi fundada a Verein für biody-

namische Landwirtschaft. Em 1955, foi montada a Konsumen-

tenverband, a associação de consumidores, com o objetivo de 

desenvolver e ajudar a montar a economia local. Os grupos 

de consumidores fizeram acordos para compra de produtos 

que foram uma grande ajuda aos produtores. Isto foi o início 

da abordagem à economia associativa. Em 1976, o Instituto de 

Pesquisa em Agricultura Biológica (FIBL) foi fundado e os en-

saios DOK iniciados pouco depois de 1978. Em 1981, a Verein 

für biodynamische Landwirtschaft tornou-se um sócio funda-

dor da Bio-Suisse.

Em 1993, Coop começou a comercializar os produtos “Bud”. 

Eta marca era 100% da Bio-Suisse, isto é, dos agricultores. 

Coop faz a distribuição e as vendas. É uma parceria com áreas 

diversas de especialidades e um objetivo comum. São estes os 

marcos de sucesso da agricultura biológica na Suíça. Quan-

do me tornei presidente da Demeter Suíça em 2002, nós pro-

movemos a marca vigorosamente a todos os níveis à medida 

que novos canais de distribuição eram necessários. Na Suíça, 

não há maneira de evitar as cadeias de supermercados Coop 

ou Migros. Nós marcámos os pontos chave dos contratos, por 

exemplo, a criação da gama, treino de pessoal, participação 

nas mesas redondas. Não aceitámos nenhuma exclusividade 

neste processo.

Em conclusão: é possível formar uma parceria associativa com 

parceiros diversos. Tenho encontrado pessoas em todo o lado 

que verdadeiramente defendem esta parceria. Temos de ter a 

coragem de levar os nossos valores para estas parcerias.

Aline Haldemann
A coordenação comercial da Demeter Suíça cobre 4 tópicos: 

gestão de quantidade, comunicação, extensão da gama e dis-

cussões de marketing. Tudo começa com os agricultores: nós 

apoiamos os produtores durante a conversão, por exemplo, fa-

bricando os preparados, com cursos de introdução e formação 

posterior. Damos apoio específico aos transformadores para 

a sua regulação de quantidades entre a produção e a venda. 

Apoiamos a comunicação nos novos pontos de venda. Para 

comunicar com o público, focamo-nos em websites, newsle-

tters e meios de comunicação social. O nosso objetivo era 3 

milhões de contactos, mas agora atingimos 36 milhões. Nós 

damos formação a pessoas que se questionam: “O que são es-

tes produtos Demeter?” Cada produto também é apoiado com 

informação digital. A qualidade Demeter é melhorada e desen-

volvida via projetos. O estímulo para isto é dado por agricul-

tores com questões inovadoras como, por exemplo, o projeto 

Bruderhahn. Migros queria os ovos. Eu perguntei: “Não que-

rem também ficar com a carne?” A resposta foi “sim”. Há um 

projeto semelhante com Coop com carne de vitela e de vaca. 

Coop também financia produção de sementes biodinâmicas.

A qualidade Demeter não deve somente ser mantida com um 

mercado em expansão, mas também desenvolvida e melhora-

da. Nós mantemos discussões com o mercado. Como primeiro 

passo nisto, os agricultores fizeram cálculos aos custos totais 

da produção; consciência dos custos é uma base importante 

para estas discussões. O agricultor descreve a sua produção 

e apresenta os seus cálculos. Eles perguntam aos representan-

tes da Coop e da Migros uma pergunta importante: ”Quanto 

acham vocês que nós devíamos ganhar por hora e quanto é 

que vocês pensam que realmente ganhamos?” Como parcei-

ros de negócios aprendemos que temos responsabilidades uns 

para com os outros. Os preços que foram marcados após as 

discussões – não durante devido às restrições legais – foram 

diferentes dos anteriores. Eu quero desejar-vos sorte para estas 

discussões comerciais! A associação não é um cartel. O nosso 

movimento precisa tanto de uma expansão de mercado como 

uma melhoria de qualidade. Estes desenvolvimentos necessi-

tam de todos nós.

Aline Haldemann (Suíça) – codiretora da 

Demeter Suíça; responsável pelo marketing

www.demeter.ch

Christian Butscher (Suíça) – diretor execu-

tivo da Demeter Suíça até ao início de 2019 

na direção da Bio Suisse

www.bio-suisse.ch 
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A Economia da Quinta – da Limitação à Diversidade
Christoph Simpfendörfer

O Reyerhof fica em Möhringen, um distrito de Stuttgart perto 

da indústria automóvel. A quinta tem sido gerida biodinami-

camente desde 1955. Nós temos o privilégio de trabalhar num 

solo de alta qualidade, atualmente com 22 ha de terra arável e 

16 ha de baldios. Nós cultivamos cereais, batatas e hortícolas 

assim como alguma fruta. Temos 10 vacas de leite com crias 

para leite e carne, sendo o leite transformado em iogurtes, 

quark, queijos e gelados. Trabalham atualmente na quinta, 8 

pessoas, correspondendo a uma quota de 5 a tempo intei-

ro dos quais 2 são estagiários. Nós também temos uma loja 

na quinta com todos os produtos que providencia emprego 

a mais 5 pessoas a tempo inteiro. Eu, pessoalmente, venho 

de uma família de professores e teólogos. Sendo da geração 

pós 68, nós queríamos mudar o mundo através de ação práti-

ca. Eu conheci a agricultura pela primeira vez em África, em 

1981 e em 1981, comecei a trabalhar em Reyerhof.

Quando adquirimos a quinta, escolhemos o estatuto legal 

de uma parceria limitada. Isto compreendia um agricultor 

em quem se podia confiar como parceiro geral e 50 famílias 

aproximadamente como parceiros limitados que contribuí-

ram 5 000 marcos alemães como investimento. Este estatuto 

legal proporcionou a formação de uma relação frutuosa entre 

as capacidades do agricultor e as necessidades das pessoas 

para quem o agricultor queria trabalhar. Na assembleia geral, 

o agricultor faz um relatório completo dos desenvolvimentos 

e desafios da quinta.

Há alguns anos atrás, alguns jovens que procuravam um local 

para fundarem um projeto agrícola apoiado pela comunidade 

(CSA) vieram para a quinta.

Durante meio ano, eu recusei um encontro com eles porque 

acredito que nós, agricultores, temos de trabalhar associativa-

mente com os transformadores e retalhistas. Contudo, graças 

à sua persistência, um dia tivemos finalmente uma reunião. 

Fiquei bastante impressionado com as suas motivações. Eles 

queriam tomar responsabilidades, evitar desperdício de ali-

mentos, aprender mais sobre o trabalho agrícola, apoiar sa-

lários justos na agricultura, implementar processos de toma-

da de decisões transparentes e participativas, contribuir para 

uma cultura alimentar diferente e comer vegetais diretamente 

dos campos. Eu fiquei inspirado por esta consciência globa-

lizada que quer agir a partir de uma responsabilização pelo 

todo.

Eu penso que nesta sala, toda a gente conhece o princípio 

das CSA. No nosso caso, isso desenvolveu-se da seguinte ma-

neira: em Novembro, reúne-se o que é conhecido como o 

círculo participativo onde tomam assento todas as pessoas 

que querem participa nas colheitas do ano seguinte. A quinta 

apresenta o seu orçamento. Uma contribuição média mensal 

teórica é calculada por cada parte da colheita. No entanto, 
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cada pessoa é livre de oferecer o que puder. Isto origina um 

elemento de solidariedade entre os envolvidos. Quem tiver 

menos dinheiro, paga menos. Quem tiver mais, contribui com 

mais.

Cada 6ª feira, cada membro recebe um link a uma folha Ex-

cel onde estão listados os produtos da quinta e que pode 

ser adaptada segundo as necessidades de cada um. Quem 

precisar de mais, aumenta a quota, aqueles que precisam de 

menos ou que não gostam de algo, reduzem a quota.  A lista 

é fechada na 2ª feira à noite e então a quinta sabe o que pre-

cisa de colher. Na 5ª feira, os produtos são entregues em 15 

pontos de distribuição diferentes. Além de batatas, vegetais 

e alfaces, há cereais, farinha e pão mais sumo de maçã. Em 

2018, haviam 380 membros.

O orçamento é preparado num processo participativo. Todos 

os interessados podem participar. O que mais me impressio-

nou é o que acontece quando chega o momento de pagar os 

empregados da quinta. Na 1ª reunião de fazer o orçamento, 

nós vimos todos os itens e quando chegámos ao momento de 

falar de pagamentos, eu descrevi quais os salários dos traba-

lhadores nessa altura. Quando revelei que o valor/hora não 

era muito mais do que o salário mínimo, a reação foi um pro-

fundo silêncio.

“Não é justo que as pessoas que produzem a nossa comi-

da, ganhem tão pouco.” Foi esta a reação. “não será possível 

aumentá-los de €1/hora no próximo ano. Isto como início?” 

Como eram cerca de 10 000 horas de trabalho na nossa quin-

ta nessa altura, isto significava um aumento de €10 000. “Nós 

pagamos!” E, assim, o orçamento para salários foi aumentado 

em €10 000.

Se, após considerarmos os custos laborais, olharmos para to-

dos os outros custos na empresa agrícola, há basicamente um 

enorme número de relações contratuais. Se eu comprar, por 

exemplo, sementes, isso é um contrato. Assim vimos que to-

dos os itens de despesa planeados no nosso orçamento, eram 

contratos laborais para outras pessoas. Os preços são ganhos. 

E os preços são justos se todos os envolvidos na criação de 

um produto tiverem um rendimento comparável.

Uma outra questão que temos em conta quando fazemos o 

orçamento é, até quando, no futuro, devemos planear? Como 

a mente humana está sempre ativa, nós estamos sempre a de-

senvolver os nossos empreendimentos. Isto necessita investi-

mento. Portanto, há que tê-lo em conta no orçamento. Mas 

há um critério sobre quando investimento é saudável para a 

nossa quinta? A agricultura já tem os trabalhos com os mais 

altos requisitos de capital. Os lucros são o que cria o futuro. 

Isso é a razão pela qual é tão importante que as decisões so-

bre lucros sejam tomadas em termos da totalidade: que parte 

deverá ir para a possibilidade de desenvolver uma atividade 

cultural livre? Que parte deve seguir ou ser devolvida à ca-

deia de valor acrescentado porque se acumulou em algum 

lado? Que parte deverá ser investida na nossa propriedade? 

A questão ~s sempre: quem poderá se desenvolver? Mas ao 

preparar o orçamento estamos sempre apenas no início des-

tas questões.

O nosso modelo não tem como objetivo o lucro. Os cus-

tos têm de ser cobertos e os produtos partilhados. Como sa-

bemos que fizemos um bom trabalho se não há lucro que, 

normalmente, é o seu indicador? A resposta mais óbvia é: se 

todos os membros estão satisfeitos, esse é o indicador.

Agora, gostava de juntar alguns pensamentos sobre neces-

sidades. Nós gostamos de olhar em primeiro lugar para as 

necessidades físicas de uma pessoa: alimentação, roupa e um 

lugar onde viver. Pra satisfazer estas necessidades, uma pes-

soa tem de ter um rendimento de modo a envolver outras 

pessoas que lhe providenciem isso. Mas há outras necessida-

des, por exemplo, ar puro e água limpa, para uma paisagem 

cuidada, mas também o desejo de participar responsavel-

mente em atividades, de fazer parte de um todo. Satisfazer 

estas necessidades é algo que nós podemos providenciar com 

a agricultura biodinâmica.

Todos estes resultados do nosso trabalho estão incluídos no 

cesto de compras que as pessoas recebem todas as semanas.

Mais considerações produziram as seguintes conclusões: a 

quinta tem de constantemente criar, por si própria, os meios 

de produção, melhorando-os durante o processo. Solo, plan-

tas, animais, são os meios naturais de produção que, através 

da atividade humana, se desenvolveram para além de recur-

sos naturais, isto é, em bens culturais. É a isto que chama-

mos agri-cultura. Se, ao longo dos anos, fizermos progressos 

nos três reinos – solo, plantas, animais – podemos dizer que 

trabalhámos bem. Mas será suficiente? Nós melhoramos os 

recursos naturais não, ou pelo menos não só, para nós pró-

prios, mas queremos produzir alimentos para outras pessoas. 

Portanto, um outro objetivo tem de ser que devemos produzir 

o máximo de comida possível no nosso organismo agrícola.

Portanto, quisemos saber quantas pessoas podemos nós ali-

mentar.
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Uma estimativa grosseira, mostrou que seriam cerca de 160 

pessoas. Mas então fiquei perplexo. Sempre foi dito que 1 

hectare alimenta 5 pessoas. Com os nossos 38 ha, nós nunca 

conseguiríamos isso, mesmo com o nosso solo fértil. Rapida-

mente se tornou claro que a afirmação que 1 ha deve alimen-

tar 5 pessoas se refere somente a solo arável. Mas como mais 

de metade da nossa área é pastagens, esta maneira de olhar 

não serve. Se olharmos para os nosso 22 ha de terra arável, 

então com 160 pessoas estamos bem acima da média. Isto, 

em parte porque uma fração das calorias são produzidas nas 

pastagens.

Uma outra conclusão é que não devemos manter mais ani-

mais dos que podemos alimentar com as nossas próprias 

forragens as quais não são próprias para alimentação huma-

na: não alimentem com comida. Este conhecimento surgiu 

quando seguimos a questão que menu gostaríamos nós de 

ter se quiséssemos nos alimentar 100% a parir da quinta. Nós 

temos trigo, batatas, hortícolas, saladas, fruta, leite e carne. 

O que falta? O alimento básico característico desta região é 

“spaetzle”, uma pasta feita de farinha de trigo, água e ovos. 

Não temos galinhas em Reyerhof! Não há problema, basta 

adquirirmos um galinheiro móvel com 200 galinhas.

Quanto comem 200 galinhas por ano? 15 toneladas de ração, 

mais de metade da qual é cereal. Nós colhemos aproxima-

damente 30 toneladas do trigo para alimentação humana. 

Isto levantou logo um alarme entre os nossos membros: Eu 

nunca daria esse trigo às galinhas. Portanto, temos de pensar 

de novo: quantas galinhas podemos alimentar com os des-

perdícios? Incluindo os restos do cereal, o soro que sobra do 

queijo, restos de hortícolas e um bom plano de pastagem, 

entre 40 e 60 galinhas. Como não queremos destruir os pintos 

machos, podemos talvez ter 40 galinhas e 40 galos. (os galos 

só vivem um par de meses). Essas galinhas poderão pôr cerca 

de 220 ovos por ano.  Os que são bons em aritmética pode-

rão rapidamente fazer os cálculos e ver que isto resulta num 

ovo por semana e um quarto de frango por ano por pessoa. 

Portanto, quem quiser comer um ovo ao pequeno almoço 

de Domingo, não poderá comer spaetzle nessa semana. E a 

única refeição de frango que comerá, será pelos anos ou pelo 

Natal. Em contraste, mantemos relativamente poucas vacas, 

cada pessoa recebe aproximadamente 300 g de carne por 

semana.

Podem objetar a muitos detalhes deste exemplo. O que eu 

queria mostrar com esta forma de pensar é que se ligarmos 

um organismo fechado agrícola com o grupo de pessoas que 

tenciona alimentar, obtemos números que podem nos ajudar 

a criar relações económicas. Critérios são as peças chave nos 

ajudam a orientar em relação ao que conseguimos fazer. Eles 

formam relações.

430 pessoas já tomaram parte nas colheitas em Reyerhof 

este ano. Se isto continuar a cresce desta maneira, em breve 

atingiremos o nosso limite. Mais um limite! E então surge a 

questão se se deve formar uma segunda CSA ou se se deve 

desenvolver uma colaboração com outras quintas. Mas para 

isso, precisaremos de definir novamente preços. Precisamos 

de preços para ser possível colaborarmos e discutir. Isto apli-

ca-se a toda a cadeia alimentar. Quando as minhas funções 

requere que trabalhe para outros, para satisfazer as necessi-

dades dos outros seres humanos, então a profissão de agricul-

tor é a melhor neste ponto de vista. Principalmente porque 

também temos o privilégio de usar o método biodinâmico 

para fazer algo para os seres humanos que nos apoiam do 

lado da Natureza.

Christoph Simpfendörfer (Alemanha) – 

Agricultor independente em Reyerhof, 

Stuttgart de 1986 a 2017. Secretário Geral 

da Demeter International e. V.

www.demeter.net
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TRABALHANDO A PARTIR DO PASSADO E DO FUTURO 
Helmy Abouleish / Mona Lenzen-Abouleish

Nós estamos lutando para compreender um novo conceito de 

economia e a questão é: onde podemos nós encontrar esta 

nova abordagem para nós próprios e para o mundo? Na Carta 

de Micael: “A aparente perda de conhecimento espiritual na 

era moderna”, Rudolf Steiner descreve um largo arco históri-

co que nos ajuda a compreender a nossa situação atual. Hoje 

em dia, estamos focados nas Ciências Naturais. Nos tempos 

antigos, o conhecimento era dirigido ao mundo espiritual. 

Nós podíamos entender a cultura do antigo Egito da Alma de 

Sensação, a cultura da antiga Grécia da Alma Intelectual. O 

pensar despertou com Sócrates e seus sucessores quando a 

sua atenção se voltou para o Ego em vez de para os Deuses. E 

então surgiu no pensar a questão de como penetrar no Espírito 

através do pensar.

No ano 529 DC, o imperador Justiniano fechou a última esco-

la de filosofia em Atenas. Os portadores da Sabedoria grega 

emigraram do império romano para Gundishapur. No processo 

de traduzir Aristóteles, o conteúdo mudou de tal maneira que 

conseguiu dar frutos combinado com a filosofia oriental. Na 

descrição de Steiner, este impulso de Gundishapur foi um de-

senvolvimento precoce de intelectualismo e foi, portanto, uma 

tentação na medida em que grande parte da nossa atual tec-

nologia que daí saiu, foi dada aos seres humanos antes destes 

estarem culturalmente maduros para a receber. Este impulso 

continua nos nossos dias, mas foi temperado pelo surgimento 

do impulso crístico e pelo Islão. Em Bagdad, nos séc. VIII e IX, 

desenvolveu-se uma mistura destes dois impulsos e daí surgiu 

o arabismo que chegou à Europa via Norte de África e Espa-

nha. Podemos perceber a luta medieval à volta do nominalis-

mo, representado por Arrovoes e o realismo, representado por 

Tomás Aquinas.

Onde nos situamos hoje em dia entre o nominalismo e o rea-

lismo? O nominalismo olha para o mundo como se de fora e 

assim chega a um conhecimento da Natureza e nega a possi-

bilidade do conhecimento do Espírito. O realismo postula a 

realidade das ideias: mas como pode esta via realmente pene-

trar na realidade do espírito a partir das ideias mentais? Aqui a 

Antroposofia encontra-se a si própria, lutando por um conhe-

cimento espiritual no sentido moderno, ou seja, em termos da 

Alma de Consciência.

Esta Alma da Consciência significa a capacidade dos seres 

humanos de olharem para os seus próprios pensamentos, de 

refletirem: torna-se realidade através do que é verdade nos 

pensamentos. Onde entra na minha atividade pensante, o sen-

timento da verdade? Quais dos meus pensamentos individuais 

existiriam sem mim? Quais dos meus atos são bons para o 

mundo sem ter a mim em conta?

Como posso compreender os acontecimentos da minha vida 

e os encontros com outras pessoas de modo que o futuro, em 

termos de ocorrência da verdade, esteja aí expresso? Na arte, 

nos sentimentos artísticos, como podemos trazer o nosso lon-

go passado e o futuro que vem ao nosso encontro numa ativi-

dade interior? Estas qualidades são o foco do nosso trabalho. 

Esta é a maneira de lutarmos quando penetramos no Espírito. 

Conseguimos ter sucesso nesta penetração ou quedamos pri-

sioneiros da Alma Intelectual? O que acontece aqui, neste con-

gresso, quando falamos de preços, criação de valor, proprieda-

de, etc.? Conseguimos ganhar verdadeira dimensão espiritual 

na economia? Nós, em Sekem (Egito), estamos no ponto de 

encontro entre o Oriente e o Ocidente e estamos profunda-

mente ocupados com estas questões. Nós vamos levar muitas 

destas ideias aqui expostas neste congresso de volta connosco 

para o nosso trabalho e esperamos ter trazido muitos impulsos 

novos a este congresso.

Mona Lenzen-Abouleish (Egito) – Euritmis-

ta; docente na Helipolis University; “Eury-

thmy in Working Life”; Professora Waldor; 

projetos artísticos

Helmy Abouleish (Egito) -  CEO da comu-

nidade Sekem com 1 500 trabalhadores, 

www.sekem.com; Diretor da Universidade 

Helipolis, Cairo;  Presidente da Demeter 

International e.V.
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QUAL O PAPEL DA AGRICULTURA  
NA ECONOMIA MUNDIAL
Volkert Engelsman

O nosso planeta tem limites. O diagrama de 

Johan Rockström mostra os sectores em que 

nós, seres humanos, deixámos a área verde 

e quanto nos envolvemos na área vermelha: 

na biodiversidade, no saldo de azoto e com 

o clima. Estes são os desafios. Não é verdade 

reclamar que nada foi feito, por exemplo, temos 

o acordo de Paris. Mas agora, surge um novo 

problema vindo de uma outra direção. Quando 

o presidente Macron, de França, quis introduzir 

uma taxa ambiental sobre os combustíveis, os 

“coletes amarelos” vieram para a rua reclamar: 

“como podemos nós, cidadãos normais pagar 

isso?” Portanto, também há um déficit social.

O segundo diagrama, de Kate Raworth, mostra 

as duas dimensões combinadas. O lançamento 

para além do teto ecológico é mostrado para 

fora, a carência social, para dentro. Estes 

déficits sociais são também o resultado das 

1. Planetary Boundaries.  
Source: Johan Rockström,  

Stockholm Resilience Institute, 2019

2. Doughnut Economics. Source:  Kate Raworth, Doughnut Economics, 2017
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atividades económicas. O fosso 

entre os que têm e os que não têm 

cresce regularmente. Isto paralisa a 

nossa capacidade social de agir, algo 

que é observável em muitos países e, 

sobretudo, internacionalmente. Este 

tipo de economia prejudica tanto o 

saldo social como o ambiental.

O terceiro diagrama é uma 

referência a Daniel Dunlop. Ele foi 

um antropósofo e um industrial no 

tempo de Steiner. Ele tinha uma visão 

global. Ele disse: “Só conseguiremos 

criar uma economia global se 

tivermos uma visão da Terra como 

um todo vivo.”

Hoje, podemos dizer que 

necessitamos uma agenda com 3 

dimensões, sendo estas o ambiental, 

o social e o individual. A menos 

que cada uma possa desenvolver 

todo o seu potencial livremente e 

abertamente, faltar-nos-á as forças 

para lidar com os desafios do nosso 

tempo. Estas 3 dimensões estão 

resumidas, de uma certa forma, nos 

objetivos de crescimento sustentado das Nações 

Unidas.

O 4º diagrama surge do nosso trabalho na empresa 

EOSTA. Mostra como, em princípio, com um cálculo 

de custos verdadeiro, é possível calcular lucros e 

perdas de uma forma nova. A inclusão dos custos, 

que normalmente são externalizados, não é somente 

algo tido em conta no sector biológico. Há cada vez 

mais sectores da economia, tais como os seguros 

ou fundos de investimento, que criam este tipo de 

folhas de resultados e agem de acordo com ela. Eu 

acredito que nós deveríamos encher-nos de coragem 

e dialogar com essas pessoas. Afinal, vivemos no 

mesmo planeta, na mesma sociedade, onde cada um 

tem as suas tarefas de vida para cumprir. Tenhamos 

consciência que nós, como um movimento de 

biodinâmica associativa, como um pequeno grupo, 

como pioneiros numa nova economia inclusiva, 

também temos a missão de liderar, de mostrar o 

caminho, com a esperança que podemos contribuir 

para uma economia sustentável global.
Volkert Engelsman (Holanda) – CEO da Eosta com 

a campanha “Salvem os nossos solos” e a iniciativa 

“Verdadeiro preço da comida”.
www.natureandmore.com 
www.soilandmore.com 
www.saveoursoils.com

3. Planetary Evolution.  
Source: Daniel Dunlop, Walter Johannes Stein: The Earth as a basis for world economy

4. Re-defining Profit
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A AGRICULTURA 
ENTRE O COSMOS  
E O MERCADO
Ueli Hurter

Agricultor e gerente de terra
O agricultor está situado mesmo no fim natural da 

economia. Ele é um produtor primário. Mas, simul-

taneamente, ele não está perfeitamente acordado na 

Natureza, está sim como num sonho. Ele é como Abel, 

o personagem bíblico. Agradando a Deus, mas não 

integrado no mercado. Ele traz ao mercado, os produ-

tos que amadurecem amorosamente e inocentemente 

nas suas mãos. Por um lado, ele é tratado bem, como 

um sujeito agradável e nós ficamos contentes por po-

der comprar os “produtos regionais” desse simplório. 

Por outro lado, ele é escandalosamente explorado 

quando fornece matérias-primas às indústrias porque 

mesmo o preço mais baixo ainda é alto demais.

O agricultor também é um gerente. Ele trabalha a terra eficien-

temente. Ele tem uma atividade económica. Ele é um produ-

tor. Ele é como Caim: desagradando a Deus, mas integrado no 

mercado. Este gerente ajusta a produção às necessidades do 

mercado. Ele vende os seus produtos e gera retorno financeiro 

para cobrir as despesas. Ele gere e organiza a sua empresa. Ele 

tem de cumprir o papel de patrão. Ele pode também ser um 

gerente empresarial. O gerente empresarial está na periferia 

do seu negócio. Ele vê e gere o efeito da sua empresa na so-

ciedade e tem consciência das questões que a sociedade põe 

à agricultura.

Nós sentimo-nos puxados em duas direções opostas, com um 

pé na Natureza e o outro no mercado. Esta é a nossa existên-

cia básica. Nós temos de ganhar consciência disto e repeti-lo 

vezes sem conta a nós próprios.

No dia a dia, tudo está misturado, s organização agrícola e a 

organização empresarial estão as duas intricadas uma na ou-

tra e o agricultor (ponto vermelho) está no meio – e podemos 

lutar pelo ideal que tudo deveria complementar e apoiar tudo 

o resto.

O gerente agrícola como guardião do portal da 
Natureza  
A agricultura está no centro do debate político e social. Porque 

é que será que tantos grupos sociais querem puxar a agricultu-

ra num sentido ou noutro? Eu não acredito que isso seja sobre 

agricultura no sentido restrito do termo: muitas pessoas sentem 

que, hoje em dia, os nossos valores, os valores económicos em 

particular, são vazios e sem sentido. E este sentimento incómo-

do sobre a Vida, que não é um verdadeiro conhecimento – e 

cada um de nos está cheio até às orelhas com a necessidade 

económica – encontra uma espécie de ecrã de projeção na 

agricultura. Nós sentimos que os agricultores têm uma função 

custódia nas suas relações com a Natureza, com a criação ou 

simplesmente com a dimensão do ser, que não está disponível 

a todos. O que nos move é um cuidar e um querer em relação 

às coisas que não podemos ter. E este sentimento não está er-

rado. Como sentimento, está, de facto, correto. Se eu o pusesse 
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em palavras, poderia dizer, simplesmente: a vida não devia ser-

vir a economia, mas sim a economia devia servir a vida.

Deste ponto de vista, a agricultura não é a vítima da ultra ra-

cionalizada economia, uma agricultura que piedosamente ten-

ta lutar pela sua sobrevivência, mas que está sujeita cada vez 

mais à marginalização. É um cenário social sensível onde o 

desequilíbrio que uma economia usurpadora impõe a toda a 

vida social se torna aparente. Em vez de ser uma vítima, ofe-

rece a possibilidade de uma autodeterminação e uma nova 

maneira de pensar, talvez similar à tragédia da Polis grega. A 

agricultura mantem perante nós um espelho de uma sociedade 

caracterizada pelo Homo Oeconomicus, no qual nós olhamos 

em frente cheios de um fascínio que é uma mistura de autoad-

miração e desgosto. Como podemos nós encontrar uma via 

entre a perda da inocência como seres naturais e a confusão de 

destruição mundial e de si próprio através da nossa obsessão 

pelo lucro.

A economia da agricultura
A agricultura é aqui vista como uma atitude que não é nova, 

mas que precisa de ser renovada em cada nova era. E adqui-

rimos um ponto de vista no qual este cultivo se torna ativo na 

direção da Natureza, por um lado e na direção do organismo 

social, pelo outro, com uma bordagem económica que não 

usurpa, mas cultiva. A economia associativa, neste sentido – 

e outras abordagens económicas que tendem nesta direção – 

podem ser vistas como uma oportunidade de trazer medida e 

significado às nossas atividades económicas. E esta gerência, 

bem pensada, que toma o contexto geral em conta, acha que 

a agricultura providencia um solo particularmente apropriado 

para florescer. Isto foi dito por Steiner quando pediu que o 

inteiro valor criado em economia esteja relacionado com o po-

der de ganho do solo.

A economia da agricultura poderia ser uma espécie de foco 

para a atividade humana em geral e nós não precisamos so-

mente queixar-nos e pedir melhores preços, mas devemos de-

senvolver-nos e dar algo que possa agir como uma enzima na 

totalidade da sociedade e da economia.

Os seres humanos tornaram-se isolados socialmente e a sua in-

tegração na Natureza também se perdeu. É aqui que estamos. 

A questão é: como seguir em frente?

É aqui que surge a Biodinâmica. Nós não precisamos somen-

te cuidar da Natureza, protegê-la … mas também cultivá-la. 

Cultivar, neste sentido, significa juntar algo à Natureza que ela 

não tem intrinsecamente, algo que ela adquire do ser humano. 

A Biodinâmica significa abrir uma possibilidade à Natureza, 

onde a cultivamos, onde produzimos usando-a, que não tenha 

da sua própria natureza. Se eu puder expressar esta visão: um 

lugar cultivado, um organismo agrícola, uma individualidade 

agrícola – serão estes lugares de futuro, o desenvolvimento 

futuro da Natureza? Não lugares onde exploramos a Nature-

za, mas pelo contrário, onde a levamos um passo à frente na 

evolução através da nossa atividade, especificamente e espe-

cialmente usando os preparados biodinâmicos e no processo 

produtivo por si! Não num qualquer programa de conservação 

paralelo à produção, mas ao trabalhar para o mercado nós cul-

tivamos a Natureza de uma tal maneira que um novo futuro 

vem ao seu encontro, pelo menos em alguns lugares. Seria isto 

uma maneira de parafrasear a produtividade para que trabalha-

mos e que é nosso objetivo?

Três tipos de associação
Associações na cadeia de valor acrescentado
A cadeia – produção, transformação, venda a grosso, retalho, 

consumo – precisa de ser posta num círculo, numa mesa re-

donda. Acontece o mesmo que anteriormente, mas agora cada 

um vê os outros, pode compreender a sua maneira de perten-

cer à economia e, com tempo, ver o seu parceiro com uma 

certa objetividade. Um sentido de comunidade é então adicio-

nado ao egoísmo sectorial. Se sucedermos em criar este tipo de 

associações, pequenas, médias ou grandes, elas podem desen-

volver uma enorme força de suporte. Nem sempre é possível 

estabelecer rapidamente uma associação formal, mas o prin-

cípio associativo pode sempre ser incluído em cada relação 

económica. Esta ação associativa em termos de um equilíbrio 

de lucro de todos os participantes, é uma possível resposta 

prática para levar as forças de mercado convencionais para o 

mercado BIO. Cada abordagem associativa é individual, mas 

devemos ter coragem para nos juntarmos a estas associações 

limitadas e inacabadas. Não há alternativa.
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Associações para crédito, terra e capital
Quando os gerentes agrícolas compreendem que as outras fa-

ses da cadeia de valor acrescentado – transformação e co-

mercialização – também precisam de capital, também têm de 

resolver o problema da sucessão geracional, também têm a 

questão do direito a e responsabilidade pelo capital investido, 

então as associações podem ser consideradas onde é mais uma 

questão de fornecer os meios de produção do que somente o 

fluxo produtivo. Esta espécie de grupos de associações para 

grandes investimentos a longo prazo com capital de emprésti-

mo nos dois sentidos, são tão necessárias e possíveis como as 

associações de cadeia de valor acrescentado onde é mais uma 

questão de compra de dinheiro.

Associações para pesquisa e inovação
Para manter potencial de inovação em todo o movimento, 

como o movimento biodinâmico, é preciso pesquisa básica, 

pesquisa prática e pesquisa científica especializada. A ideia 

associativa também pode viver aqui, mas tem de ser mais de-

senvolvida. Este tipo de associação necessita ter um sentido 

intelectual e empreendedor, perguntar e pesquisar questões 

que não existem no dia a dia e, simultaneamente, desenvolver 

a vontade de fundar o seu trabalho nestas questões. Exceden-

tes de negócio podem surgir na economia através do aplicar 

do intelecto. Como podem ser usados estes excedentes para 

promover a nova produtividade intelectual? A maneira como 

esta questão evolui é crucial para o futuro desenvolvimento do 

movimento biodinâmico e de toda a Antroposofia.

Compromisso humano
Tal como na Biodinâmica nós temos uma abordagem de culti-

var a Natureza viva, ao associarmo-nos temos uma abordagem 

de cultivar a natureza social e económica com a Biodinâmica. 

Nós não nos envolvemos em nenhuma delas com a intenção 

de criar um mundo ideal, mas sim como a implementação ló-

gica da nossa, ainda que adquirida recentemente, soberania 

intelectual para com a Natureza viva e a natureza social. Em 

reconhecimento da nossa responsabilidade para com a Terra e 

para com todas as pessoas.

Como uma expressão da nossa determinação, como seres hu-

manos, de não cair numa existência banal, mas esforçarmo-

-nos sempre em ser um ser humano com valor.

Ueli Hurter (Suíça) – Diretor ad Secção de 

Agricultura do Goetheanum; gerente agríco-

la da quinta L’aubier.

 www.aubier.ch

www.sektion-landwirtschaft.org

El requisito de inversión para P (productor) con todas las preguntas so-
bre el futuro puede ser evaluado y cancelado por el sistema asociativo. 

La necesidad de financiación del agricultor a nivel agrícola es 
muy alta - a nivel del consumidor es sólo una milésima parte 

del volumen de negocios. 
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A VISÃO: UM MUNDO 
100% BIO
Patrick Holden

A nossa organização, a Sustainable Food Trust, tem como ob-

jetivo dar direções na economia, política e cultura de modo a 

mudar os sistemas globais da agricultura e alimentação numa 

direção biológica sustentável. Eu nasci em Londres, mas tenho 

gerido uma quinta BIO em Gales nos últimos 40 anos. Temos 

75 vacas leiteiras e produzimos queijo a partir do leite recolhi-

do na quinta. Eu ordenho as minhas vacas às 4 da manhã todos 

os dias. A combinação do trabalho prático com o envolvimento 

na organização é bom para mim, dá-me energia: a coisa mais 

importante no esforço espiritual. As vias interiores e exteriores 

estão ligadas na nossa vida pessoal, mas também na vida da 

sociedade. Tenho como um assunto pessoal construir pontes: 

como um agricultor entre a terra e o cosmos, como um mili-

tante entre o BIO e o convencional, como uma pessoa entre 

as minhas convicções espirituais e os meus contemporâneos. 

Nós necessitamos de uma linguagem que seja entendível, uma 

linguagem que seja aberta. O que Rudolf Steiner e outros nos 

deram é demasiado importante para não ser entendido.

Volkert Engelman descreveu os limites de crescimento do pla-

neta Terra. Um grande número de coisas tem de mudar senão 

não teremos mais um planeta. Porque é que estas mudanças 

não aconteceram mais cedo? É também uma questão financei-

ra. O modo mais lucrativo ainda é fazer agricultura baseada em 

fertilizantes sintéticos e químicos. Em muitos lugares, a agri-

cultura biológica não consegue competir. Mas nós sabemos 

que conseguimos resultados diferentes se uma abordagem de 

custos verdadeiros. Agora temos de lutar pela introdução de 

um padrão diferente da economia agrícola. Tal como tivemos 

de lutar pela introdução de um padrão de agricultura biológica 

algumas décadas atrás, temos agora de mostrar o caminho e 

fazer campanha pela introdução de um cálculo global como 

referência para as indústrias alimentar e agrícola.

Há também trabalho prático. No Reino Unido temos a situação 

do Brexit e temos de pensar como vamos organizar a nossa 

política agrícola. Nós estamos em contacto com o ministro 

Michael Gove. Ele parece entender que precisamos de mudar 

radicalmente a política agrícola. Parece que o Brexit trará um 

novo sistema de taxação: um sistema de pontos pela susten-

tabilidade que penalizará ou compensará cada quinta. Estou 

convencido que este sistema levará de novo a termos um siste-

ma de policultura nas quintas. Isto é exatamente um dos obje-

tivos da Agricultura Biológica e será aplicado a todas as quintas 

no Reino Unido. Nós temos um encontro com o ministro e o 

presidente da associação dos agricultores britânicos a 29 de 

Fevereiro com o fim de estabelecer metas, sendo uma delas ter 

todas as quintas neutrais em relação ao CO2 em 2040. Cultu-

ralmente estamos a plicar o princípio “Harmonia” do Príncipe 

Charles. Egle é nosso amigo e há dois anos atrás, ajudámo-lo a 

escrever o texto de um vídeo para o Congresso de Agricultura 

no Goetheanum. “Harmony” é um apelo para toda a gente de-

senvolver uma nova visão. Para ver que debaixo da superfície, 

toda a Terra está ligada, tem uma estrutura harmónica, vive 

de fontes que estão invisíveis, mas que podem ser abordadas.

Estou convencido que desenvolvimentos incríveis irão agora 

ser postos em marcha. Temos de acreditar nisto. Temos de es-

tar preparados para mudar o nosso papel de modo a estarmos 

equipados para uma mudança social maior. Neste congresso, 

sinto uma disposição anímica que vai nessa direção e eu gosta-

ria de expressar os meus agradecimentos por isso.

Patrick Holden (Reino Unido) – diretor e 

fundador da Sustainable Food Trust. O seu 

foco internacional de trabalho é sistemas 

alimentares sustentáveis.

www.sustainablefoodtrust.org 

Foto: Charlotte Fischer
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QUE EFEITO TÊM OS CANAIS DE 
COMERCIALIZAÇÃO NAS QUINTAS?
Sessão temática com Klaus Wais e Alexander Gerber

Abrindo os canais de comercialização: bênção ou 
maldição?
Migros, Coop, Globus, Kaufland – recentemente, produtos bio-

dinâmicos têm aparecido nas prateleiras das grandes cadeias 

de supermercados. E são cada vez mais. Não há nenhum outro 

tópico que ocupe atualmente o movimento biodinâmico tão 

intensivamente ou que seja tão calorosamente debatido. Como 

Klaus Wais disse na abertura desta sessão, o congresso agrícola 

ofereceu a oportunidade de juntar vários pontos de vista so-

bre a distribuição e comercialização de produtos biodinâmicos 

numa sala e começar uma discussão sobre os motivos e as 

preocupações. Klaus Wais lembrou que foram sempre os pro-

dutores que desenvolveram os canais de comercialização. Ori-

ginalmente não foram os consumidores que pediram produtos 

BIO, mas sim os produtores que queriam produzir num modo 

diferente e procuraram clientes para os seus produtos. Foram 

também produtores Demeter que criaram a abertura nos su-

permercados porque não conseguiam escoar a sua produção 

somente através das lojas biológicas.

Leis não escritas e distribuição seletiva: como surgiram as polí-

ticas de comercialização da Demeter Alemanha?

Alexander Gerber explicou as razões, objetivos e conteúdo 

das novas políticas de comercialização da Demeter e. V.: ti-

nham como intenção impedir que produtos Demeter fossem 

vendidos à vontade por qualquer comerciante. Isto teria sido 

possível sob as leis de marca e cartel antes das políticas terem 

sido adotadas. Havia apenas uma lei não escrita que dizia que 

produtos da associação só poderiam ser vendidos em locais 

aprovados pela associação. Distribuição seletiva deste tipo 

só é possível quando são definidos critérios comuns que se 

apliquem equitativamente a todos os participantes no merca-

do. A associação Alemã Demeter decidiu adotar este tipo de 

distribuição e definiu critérios que marcavam uma linha limite 

para descontos. Um retalhista que trabalha com produtos de 

qualidade pode vender produtos Demeter se tiver um mínimo 

de retorno em produtos BIO, treinar o seu pessoal em Bio-

dinâmica e posicionar os produtos Demeter como produtos 

Premium. O encontro de desenvolvimento do negócio e o 

questionário sobre a qualidade da cooperação são particular-

mente importantes, pois esta é a maneira em que elementos 

de economia associativa são incluídos nas suas relações. Os 

limites poderiam ter sido estabelecidos de tal maneira que a 

venda de produtos Demeter só poderia ser feita em lojas espe-

cializadas BIO. Mas a Demeter Alemanha tomou uma decisão 

consciente contra isto por 4 razões: primeiro, mais de 20% de 

retorno já estava a ser feito em supermercados e segundo, nem 

todos os produtos certificados Demeter podem ser vendidos 

em lojas BIO especializadas. Os consumidores também devem 

ter consciência da Demeter onde compram os seus produtos 

e nós acreditamos que há um dever cultural de disseminar a 

nossa abordagem sobre a economia associativa. 

Quintas individualizadas e o marketing: porque as diferentes 

quintas escolhem canais diferentes de comercialização?

No final dois agricultores descreveram como organizam a dis-

tribuição para os seus produtos.

Lukas Dreyer tomou recentemente a direção de Reyerhof em 

Stuttgart-Möhringene desenvolveu uma CSA (em Alemão So-

LaWi). Ele acredita que a SoLaWi é o conceito de comerciali-

zação que pode opor-se à especialização agrícola e possibilitar 

gerência diversificada. SoLaWi permite uma libertação signifi-

cativa do mercado – e, portanto, corresponde à ideia de eco-

nomia associativa. Jona Kreis, da comunidade agrícola Heggel-

bach relatou como as relações tradicionais da sua quinta com 

o comércio grossista BIO se expandiu através do comércio 

tradicional retalhista regional com Feneberg e Edeka, porque 

esta foi a única maneira de desenvolver a economia da quinta.

Julia Unseld relatou a sua experiência como dona de uma pa-

daria Demeter e loja BIO. A relação associativa – em outras 

palavras, mais justa – com outros frequentemente opera me-

lhor com produtores, transformadores e consumidores, mas 

normalmente termina quando o negócio entra na equação: in-

dependentemente de ser uma loja BIO especializada ou uma 

loja convencional. Por exemplo, pão Demeter com sementes 

de girassol da Alemanha pode ser vendido diretamente na pa-

daria com sucesso, mas, dado o seu alto preço, não consegue 

ser vendido noutras lojas.

Por fim, o comércio convencional levou uma reviravolta para 

o Prof. Dr. Horst Lang, da Globus. Globus tem vendido produ-

tos Demeter há cerca de 1 ano e está convencido que são o 

parceiro ideal para uma associação de produtores porque os 

relativamente independentes ramos podem comprar e vender 

aos produtores individuais a nível regional.

A sessão temática acabou com uma viva discussão com o tema 

central a atitude crítica do comércio especializado e de alguns 

produtores venderem via comércio convencional. Se mais e 

mais espaço nas prateleiras dos supermercados for preenchi-
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do com produtos Demeter – o que significaria que a área de 

produção Demeter aumentaria – as consequências para o es-

paço de prateleira nas lojas especializadas não devem ser es-

quecidas. Algumas vozes do pódium mas também da plateia 

também chamaram a atenção para o facto de que os retalhistas 

especializados não absorveram estrategicamente o crescimen-

to biodinâmico. No fim da sessão havia um ambiente otimista 

com Boris Voekel, a partir da plateia a sumarizar com as pa-

lavras: “Paremos de lamber as nossas feridas e em vez disso, 

olhemos em frente e comecemos a fazer andar as coisas”. Esta 

sessão, portanto, também produziu uma atmosfera sustentada 

por ideias associativas.

A ATENÇÃO AOS OUTROS COMO UMA QUALIDADE 
DA ECONOMIA ASSOCIATIVA
Oficina com Jean Michel Florin e Rachel Schneider

Muitos de nós têm consciência da importância que Rudolf 

Steiner colocou no desenvolver de novas formas de econo-

mia associativa baseadas num verdadeiro interesse uns nos ou-

tros em vez de “interesse próprio” como uma motivação para 

uma ação colaboradora com vistas a mudar o nosso corrente 

sistema de alimentação baseado na industrialização. A nossa 

oficina baseou-se na ideia de que novas formas requerem no-

vas capacidades interiores para ouvir, para falar e para tipo de 

diálogo estruturante que pode abrir portas a soluções verdadei-

ramente produtivas para desafios económicos específicos. Esta 

definição de “atenção na ação” foi a base do nosso trabalho 

conjunto nos três dias da oficina. Cada manhã começávamos 

com exercícios interiores, despertando cada participante para 

um “espaço contido” de modo a que o nosso trabalho pudesse 

progredir. Como facilitadores, sentimos que mantendo um es-

paço aberto mentalmente e de coração uns com os outros é a 

chave para qualquer trabalho associativo verdadeiro. A primei-

ra coisa a fazer é permitir que esse espaço interior se abra para 

construir conjuntamente um contentor ou vaso que é renovado 

de cada vez que o grupo se junte para ação colaborativa. Uma 

vez o espaço criado, questões, desafios, preocupações e con-

flitos podem ser vertidos no centro e sustido por todos num 

espaço criativo com “uma intenção para o bem”.

O nosso método através dos três dias foi bastante interativo 

no grupo de participantes. Discussões em pequenos grupos, 

“diálogos ambulantes” um a um e uma conversa estruturada 

chamada “um caso clínico” foram todos usados como técnicas 

sociais para levar os participantes ao diálogo.

No primeiro dia da oficina tivemos uma breve apresentação 

de um projeto em Hudson Valley, no estado de Nova Iorque, 

EUA, chamado “Rolling Grocer 19”, uma mercearia ambulante 

baseada num sistema tripartido de marcação de preços numa 

cidade que já foi chamada de “deserto alimentar”. Como caso 

de estudo, demostrou que, quando os membros de uma dada 

comunidade, incluindo os mais marginalizados membros de 

um sistema alimentar injusto se juntam de uma forma cons-

ciente, pode ser tremendamente empolgante. Como grupo po-

dem encontrar soluções para desafios interiores de cada um 

em vez de adotarem soluções pré-fabricadas impostas por per-

sonagens bem-intencionados, mas fora da comunidade.

Com este exemplo em mente, no segundo dia, juntamos os 

desafios sentidos por vários participantes – produtores, comer-

ciantes, transformadores, estudantes e outros. Depois pedimos 

a 6 indivíduos de realmente e profundamente mergulharem 

nos desafios que trouxeram e falar e trabalhar com um peque-

no grupo de 5 pessoas para os ajudarem.

No terceiro dia, recolhemos os resultados do caso clínico 

como conteúdo, mas também para reflexões sobre a metodo-

logia. De uma maneira geral, sentimos que os nossos partici-

pantes foram capazes de ver a incrível importância de “como” 

escolhemos ouvir e falar uns com os outros como sendo um 

fator determinante numa ação colaborativa bem-sucedida para 

transformar a nossa corrente economia alimentar. Construir 

juntos “solo” individual e coletivo é a chave para o sucesso.
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DO CAMPO AO PRATO – SISTEMAS ALIMENTARES
Sessão temática com  
Jasmin Peschke
Os sistemas alimentares incluem todos os processos 

e infraestruturas na alimentação humana. Cada siste-

ma alimentar tem a sua bem individualizada estrutu-

ra e só funciona se cultivarmos relações. Cobre toda 

a cadeia de valor acrescentado desde a produção 

via transformação e venda ao consumidor e o curso 

de culinária. Falando especificamente, valor acres-

centado vai todo o caminho desde a semente até à 

refeição partilhada. A agricultura produz alimentos 

que são transformados e preparados até acabarem 

na mesa. O elemento aglutinador no sistema alimen-

tar é o ser humano que se alimenta a si próprio. O ser 

humano é central. E pode se envolver e ter influên-

cia em cada fase. Porque, ao planear o que comer e 

pagando na caixa, é o ser humano que decide que 

sistema agrícola iremos ter. Quem quiser comer um 

bife de vaca barato todos os dias, está a dizer sim à 

agricultura intensiva com gado alimentado com soja 

geneticamente modificada. Um comportamento 

apropriado nas compras, apoia uma paisagem va-

riada que é valorizada e não somente para recreio 

do comprador. Se incluirmos o consumidor, então as 

associações – como apresentadas neste congresso – são um 

tipo de sistema alimentar. O tópico das relações como um 

elemento comum em todos os sistemas alimentares foi bem 

demonstrado em todas as sessões temáticas.

Patricia Flores, a coordenadora da IFOAM para a América 

do Sul, relatou como no Perú, consultoria biodinâmica tor-

nou possível aos pequenos agricultores retomar a sua relação 

perdida com o solo e, consequentemente, com a produção 

de alimentos saudáveis. Eles aprenderam a se alimentar a si 

próprios de produtos que eles próprios produziam e recebem 

também formação em nutrição saudável. Ela acredita que 

também é importante melhorar o conhecimento na Europa – 

onde se bebe cacau – de como as pessoas trabalham com a 

terra na sua vida diária.

Anna Perret, dos Jura suíços, lidera projetos em design sus-

tentável de sistemas alimentares e organiza excursões guia-

das para consumidores. Uma relação autêntica com a origem 

dos produtos como hortícolas, pão e vinho pode ser feita em 

quintas e com padeiros e com viticultores. “O padeiro des-

creve a sua atividade com tanto coração e Alma que eu tenho 

que experimentar o pão”, relatam os participantes e ficam ins-

pirados pela maneira como o negócio toma vida. “Se as crian-

ças aprenderem a cozinhar, ficam com as ferramentas para 

mudar o mundo”, segundo Heidi Leonhard, palestrante em 

culinária sustentável. Por exemplo, ao cozinhar “brownies”, 

assuntos como açúcar, doces, comércio justo (de onde vem o 

chocolate?) podem ser introduzidos aos alunos de uma forma 

prática.

Sob o título “relações criam o futuro”, Margarette Hinterlang, 

diretora de uma escola agrícola pertencente ao Freie Lan-

dbauschule Dottenfeldeerhoff, integra crianças e jovens na 

rotina diária da quinta, incluindo trabalhos como o alimen-

tador animal, tirar lama à pá e mondar. “Foi o melhor dia de 

aulas de sempre” relatou uma menina, não se importando 

com a sujidade nos seus bonitos sapatos. Os papéis na turma 

também mudam através do fazer e experimentar. O miúdo 

irrequieto perpétuo, que nunca consegue estar quieto, de re-

pente torna-se num elemento cheio de ideias para resolver 

problemas complicados.

In his uprightness the human being combines the spiritual and the 
physical, thus creating a bridge from thinking to logical action. When 
he stretches out his arms he spans the entire value-added chain. The 
creative power which only the human being possesses reaches out 
from the heart to all its elements. The whole forms a food system.
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O SOLO COMO UM BEM COMUM
Sessão temática com Matthias Zaiser 

A sessão temática iniciou-se com uma visão global da história 

da agricultura gerida como um bem comum na Europa. Dois 

exemplos práticos forma apresentados para ilustrar o concei-

to e método de trabalho de duas organizações que apoiam a 

terra como um bem comum. Primeiro, Gabriel Kaye explicou 

o trabalho da Biodynamic Land Trust Ltd, na Grã-Bretanha e 

depois Titus Bahner deu uma vívida descrição do trabalho da 

Kulturland eG, na Alemanha. A seguir, Thomas Rüter descre-

veu as áreas de especialização e os assuntos enfrentados pela 

agricultura gerida como um bem comum e desenvolveu 6 hi-

pótese a partir daí:

Terra como um bem comum não tem existência legal na Ale-

manha. A posse da terra atribui a terra a uma pessoa específica 

com o direito de fazer com ela o que quiser, dentro da lei e 

exclui outros do seu uso. Segundo a lei, portanto, a terra não 

é um bem comum, mas as pessoas podem tratá-la como se 

fosse.

Uma certa literatura fala de como uma quinta se pode tornar 

um bem comum. Assim, muitas coisas se podem tornar um 

bem comum: conhecimento, por exemplo, através da Wikipe-

dia, uma faixa urbana com ervas num jardim urbano ou mes-

mo a terra de uma quinta inteira. De uma maneira geral, isto 

requer:

Um recurso que pessoas querem ou devam usar conjuntamen-

te e regras definidas por esse grupo sobre como o fazer. 

Se um bem comum surge através de pessoas usando um recur-

so segundo um conjunto de regras definidas conjuntamente, 

então “communing” é o processo pelo qual um bem comum 

nasce.

Como descrever o processo de encontrar regras, o processo de 

“communing”, através do qual uma quinta inteira com toda a 

sua terra se torna um bem comum? Em primeiro lugar, a quinta 

é um negócio. A maioria dos negócios Demeter têm uma li-

gação a bem comum, por exemplo, os objetivos de conservar 

recursos ambientais, desenvolver a paisagem, preservar a di-

versidade genética. Algumas pessoas põem a sua quinta numa 

fundação para assegurarem a sua viabilidade a longo prazo. 

Será que a ligação sustentável a um bem comum se torna, em 

si, um bem comum? Muitas quintas Demeter abrem as portas 

às pessoas das redondezas, à interação cultural, à ligação per-

manente aos seus produtos para que as pessoas se tornem par-

ceiros. Será que isto transforma as quintas em bens comuns?

O padrão legal básico das empresas agrícolas desenvolve-se 

num sentido de especialização devido ao aumento de terras 

arrendadas com marketing exterior e compra suplementar con-

siderável. Nas quintas Demeter há uma tendência diferente: 

negócio, produtor e clientes – embora legalmente independen-

tes - são integrados como uma quinta comunitária a um nível 

superior por meio da ideia de individualidade agrícola fechada.

O que constitui o processo de “communing” torna-se real 

agora:  o que um agricultor organizou inicialmente tem de ser 

negociado por todos os participantes – as regras sob as quais, 

acontece o uso de terra comum.

Quintas podem tornar-se bens comuns se a aliança social da 

iniciativa do negócio seguir lado a lado com a rendição da 

possibilidade de privatização da posse da terra e negócio cor-

respondente.

système type

SARL, EARL, etc.

ferme  

communautaire

association de 

propriétaires
communauté 

des clients

Gestion autonome 
contrat de fermage

Coopération

abonnement 
caisse

AMAP prise de risque
Participation à la gestion de l’entreprise

fondation,  

association d’utilité  

publique ou non, etc. 

association  

loi 1901, etc.
soutien idéel, 
financement, 

membre de soutien
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El acta constitutiva de las economías asociativas 
Sessão temática com Jonas Vach

Logo no início da sessão temática, Udo Herrmann-Storfer, dire-

tor do Institut für zeitgemässe Wirtschaft und Sozialgestaltung, 

pôs a economia associativa numa casca de noz quando a des-

creveu como “complementando o processo de separação atra-

vés da divisão de trabalho por um processo de juntar”. Similar 

à agricultura biodinâmica, onde os reinos da Natureza – sepa-

rados por um ultra especializado mundo agrário – são juntos de 

novo num autossustentável organismo agrícola, os participantes 

individuais em economia – que, justificadamente, especializa-

ram devido à moderna divisão de trabalho – precisam de serem 

juntos de novo em associações. Três participantes descreveram 

como isto pode ser feito na prática.

O dr. Sassa Franke, que rege o Märkischen Wirtschaftverbund 

em Berlim-Brandenburg com a iniciativa “fair and regional” 

desde 2015 ligou a luz para o encontro de marketing como o 

mais importante instrumento associativo. Agricultores, transfor-

madores, comerciantes e consumidores juntam-se à volta de 

uma mesa para o encontro sobre marketing. O objetivo é rela-

ções comerciais justas e que apoiem todos. Ao longo dos anos, 

a associação desenvolveu uma boa estrutura para os encontros 

sobre marketing com uma agenda, um coordenador e atas. Os 

tópicos cobertos vão desde planeamento de produção a comer-

cialização conjunta. No fim de cada encontro, cada um vota 

sobre se as relações comerciais entre eles são sentidas como 

completamente justas.

Aline Haldemann, codiretora da Demeter Suíça falou a seguir. 

O assunto que, por vezes, levou os pioneiros do movimento 

Demeter na Alemanha a debates bastante emocionais é uma 

realidade aqui na Suíça: desde 2016 a associação tem coope-

rado com duas grandes cadeias de supermercados Migros e 

Coop. Quando perguntada se as relações comerciais com os 

novos parceiros eram, na verdade, correções aos seus princí-

pios comerciais ou se simplesmente são uma tentativa de agar-

rar uma fatia maior do bolo BIO, Haldemann pareceu otimís-

tica. O passo de um nicho para o mercado convencional só 

funcionaria com a abertura a novos parceiros comerciais. Isto 

permitiria novos produtos serem realmente comercializados 

como produtos Demeter. A Demeter Suíça vê atualmente me-

nos desafios na falta de vontade em cooperar com o mercado 

convencional – afinal, os seus representantes comerciais sen-

tam-se na mesma mesa com os transformadores locais e uma 

delegação dos produtores Demeter. Uma grande preocupação 

é a muito restritiva lei de competição que encerra suspeitas de 

acordos secretos sobre preços nos bastidores das discussões na 

mesa redonda da associação.

Na sua contribuição, Gregor May da Premium Cola, vividamen-

te descreveu como a economia associativa também acontece 

fora do movimento antroposófico. Premium Cola é um verda-

deiro coletivo que não tem nem um patrão nem uma sede fí-

sica. Todas as decisões – desde a escolha de ingredientes para 

as bebidas ao design das garrafas – são postas a votos num 

consenso democrático via comunicação digital. May fez suges-

tões muito práticas para a reestruturação do comércio alimen-

tar. Premium Cola presta homenagem a todos os envolvidos na 

criação de valor, sejam eles produtores de matérias-primas ou 

consumidores. Em segundo lugar, os preços são estabelecidos 

como tal, sem qualquer componente de subsídios para publi-

cidade, encargos de listagem, retornos, dividendos ou outras 

invenções. Em terceiro lugar, os grandes clientes com vantagens 

de custos através de economias de escala não levam ajudas 

extra através de descontos de quantidade. Em seu lugar, há um 

desconto anti quantidade para retalhistas pequenos e novos.

É esperado que ideias da sessão temática continuem a ter um 

profundo efeito e providenciem a coragem para quebrar com a 

corrente dominante para um mercado alimentar BIO que muda 

rapidamente através da economia associativa. É precisamente 

este o objetivo do Círculo Económico da Secção de Agricultura 

do Goetheanum que estabeleceu a sua carta para a economia 

associativa como uma estrutura para o intercâmbio de ideias 

e cooperação entre todos os que trabalham associativamente.

Meeting of the Economic Circle in the Netherlands 2018
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Tema do ano 2019/20

O ESPIRITUAL NA AGRICULTURA
A Agricultura Biodinâmica desenvolveu-se a partir da Ciência 

Espiritual de Rudolf Steiner. As palestras que formam a sua 

base foram publicadas com o título alemão “Geisteswissen-

-schaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft”, 

traduzidas para português com o título “Curso aos Agriculto-

res”. É este conteúdo espiritual que desperta o interesse de 

muita gente para a agricultura biodinâmica.

UM ÂMBITO LARGO DE TEMAS
Hoje em dia, existe um desejo crescente de um conceito 

expandido do ponto de vista material do mundo – seja por 

um anseio por um mundo espiritual, seja baseado em expe-

riências espirituais pessoais, seja pela absurdidade do mate-

rialismo com todos os seus excessos na Ciência, Economia 

e Domínio Social, seja por experiências práticas surgidas na 

agricultura biodinâmica, seja por questões epistemológicas, 

seja ainda simplesmente pelo reconhecimento que forças es-

pirituais são necessárias para assegurar a existência da huma-

nidade. Nas palavras de Rudolf Steiner…”podemos ver como 

é necessário derivar forças do Espírito (…) para que a vida na 

Terra possa continuar uma vez que, como seres físicos, de-

pendemos do que a Terra providencia”. Há um largo conjunto 

de razões que justificam o interesse do espiritual na agricultu-

ra e que requerem a nossa devota atenção.

ENTRE ABERTURA E PERMANECER VERDADEIRO 
PARA CONSIGO PRÓPRIO
Desde o início do séc. XXI que o movimento biodinâmico 

se tem tornado cada vez mais um movimento global. Está 

a desenvolver-se muito rapidamente na Ásia assim como na 

América Central e do Sul, África do Sul e em muitas outras 

regiões e países. Isto pô-la em contacto com as tradições es-

pirituais dos povos nativos. Como podemos nós, como mo-

vimento biodinâmico desenvolver uma compreensão e uma 

relação com este tipo de espiritualidade? Um encontro entre a 

agricultura biodinâmica com estas formas tradicionais de es-

piritualidade pode levar a um mútuo enriquecimento a partir 

do qual cada pessoa possa encontrar o seu caminho indivi-

dual em liberdade? Existem exemplos de sucesso neste tipo 

de pessoal de integração? Como pode o movimento biodinâ-

mico e as suas raízes antroposóficas permanecer verdadeiro 

para consigo próprio sem se afundar nas velhas tradições? E, 

por fim, como pode o ser humano, na sua busca do espiritual, 

fazer justiça ao poder de julgamento e presença da consciên-

cia moderna?

A CULTURA DO ESPIRITUAL NA VIDA QUOTIDIANA
Como podemos aprender uns com os outros? Como podemos 

nós manter um ouvido simpatético para com as experiências 

espirituais do outro e como podemos nós desenvolver uma 

real compreensão mútua disso mesmo? Este tipo de apoio de 

cada um para com o outro pode ser a base do desenvolvi-

mento de uma cultura do espiritual na vida quotidiana.

É NECESSÁRIO O SER HUMANO COMPLETO
A busca do espiritual está frequentemente associada a uma 

perda das nossas capacidades práticas de lidar com os assun-

tos mundanos.  Está frequentemente associada com uma fuga 

da Terra e com a abstração intelectual. Contudo, quando lida-

mos com a experiência do espiritual no mundo à nossa volta, 

há sempre a necessidade de engajar todo o ser humano, a 

ativa vontade criativa, o sentir e a contemplação refletiva. E a 

natureza da experiência espiritual vai diferindo, dependendo 

de onde se coloca a ênfase, se nas relevantes experiências de 

aplicação do conteúdo do Curso aos Agricultores ou se nas 

visões e perceções ocultas.

ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE
Trabalhar hoje em dia com a agricultura põe-nos perante 

grandes desafios: desde o ambiente (ex: mudanças climáticas) 

via eu próprio (competências pessoais) até à cooperação no 

domínio social. Como pode a inclusão intencional do oculto 

ou dimensão espiritual da realidade ser uma verdadeira ajuda 

para lidar com estes desafios? Como podem as faculdades 

espirituais e vias experimentais me fortalecer, considerando a 

confrontação atual dos mundos virtual e digital e o crescente 

nervosismo e perda de poder de concentração?

Por fim, como posso combinar o mundo material com a rea-

lidade espiritual de modo a encontrar uma base melhor para 

as minhas ações práticas na agricultura, de modo a atuar com 

confiança, com autoconsciência e responsabilidade?

O tema para o ano 2019/2020 está relacionado com a Carta 

de Michael “Cataclismos históricos no dealbar da era da 

Ama de Consciência” e os seus 3 Pensamentos Guia 

(GA 26).
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Sponsors and supporters:

Conferência  Agrícola 2019

The Spiritual in Agriculture
Annual international conference of the biodynamic movement
5th to 8th February 2020 – at the Goetheanum Dornach, Switzerland

Save the date


