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Ana Primavesi foi uma pessoa muito 

especial, dessas forjadas em raros 

momentos da existência humana. Com 

uma sensibilidade rara, ela fez as 

conexões entre a saúde das pessoas, 

dos animais, das plantas e do solo. 

Pensou o solo como um sistema 

complexo, formado a partir da interação 

entre suas partes, em que a estrutura 

“grumosa” era uma propriedade da 

totalidade integrada. A estrutura, como 

ela sempre mencionava, é um meio e um 

fim da integração entre minerais do solo e processos metabólicos de plantas e 

microrganismos que interagem em populações, comunidades e teias, em um 

looping de vida e morte. 

Docente da Universidade Federal de Santa Maria, Ana foi capaz de inspirar 

pessoas no mundo todo, pois tinha a qualidade dos grandes mestres - sabia se 

comunicar com simplicidade e profundidade, de se fazer ouvir, de envolver e de 

penetrar as almas. Ela tinha empatia, era paciente, gostava de ensinar. Muitos 

de nós não a conhecemos pessoalmente, mas seus livros materializaram boa 

parte de seu conhecimento revolucionário e de sua forma de pensar. Ela 

inspirou músicas e poemas.  

Sua biografia, escrita por Virgínia M. Knabben nos mostrou aspectos de uma 

pessoa com uma incrível história de vida – filha, mãe, mulher, esposa, 

professora, agricultora e pesquisadora. Além disso, nos revelou sua grande 

capacidade de resistir. Ana tinha uma certeza firme, uma decisão inarredável, 

uma postura consistente. Por suas convicções, resistiu às críticas e à 

animosidade de tenazes que fustigaram e confrontaram suas idéias. Ana 

mostrou que a dedicação e a resistência é a resposta quando se busca a 

verdade. O tempo de ciência normal trouxe a prova de suas proposições e os 

agricultores colheram resultados do manejo ecológico do solo, fazendo brotar 

vida onde havia degradação.  

Dentre os princípios fundamentais para o manejo dos solos vivos, Ana 

destacava o ser humano como parte do sistema. Ela disse: “é preciso 

recuperar a autoconfiança do agricultor, pois é assim que ele se dá conta de 

que é produtor de alimentos junto com a natureza que Deus criou, que respeita 

as leis eternas e que acredita em si mesmo.”  



Ana ajudou a construir a consciência ecológica que hoje nos une em prol de 

uma agricultura mais sustentável e conectada com a natureza e com as 

pessoas. Ela nos deixou um legado impressionante de conhecimentos sobre o 

solo, as plantas e as pessoas. Certamente, bases epistemológicas para 

continuar a desenvolver a Agroecologia e a Agricultura Orgânica.  

 
Ana transcendeu e está viva em cada um de nós! 

 
 

 


