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Resumo 
Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre os modelos de produção utilizados na agricultura 
familiar, tecendo alguns comentários sobre a agricultura  convencional, a qual tem sido amplamente 
questionada quanto à sua viabilidade e sustentabilidade econômica/ambiental, trazendo ao debate a 
crítica ecológica quanto a chamada “Revolução Verde” e a emergência de alternativas ao modelo 
vigente através de práticas baseadas na Agroecologia. A modernização da agricultura ao propiciar uma 
diminuição acentuada da cobertura vegetal e um alto grau de artificialização dos ecossistemas naturais 
afetou de maneira bastante danosa os agroecossistemas de base familiar das Mesorregiões do Sertão, 
Agreste e da Mata de Pernambuco-BR, cuja produtividade e estabilidade passam a depender cada vez 
mais de insumos e tecnologias caras geralmente, não adequadas as características regionais, 
agravando os problemas ambientais, visto que as práticas agrícolas adotadas são conflitantes com o 
uso sustentável e a conservação dos recursos. A aplicação do enfoque sistêmico como modelo de 
análise serve como base de conhecimento visando uma integração de cunho interdisciplinar no 
entendimento da questão ambiental da agricultura, portanto, se constitui um método que se aplica 
numa tentativa de explicação da problemática em foco, visto que os problemas ambientais agrários 
estão interligados e se sobrepõem parcial ou integralmente. Quanto aos procedimentos operacionais 
utiliza-se a pesquisa bibliográfica, fundamental neste trabalho complementada com as visitas ao campo 
e aplicação de entrevistas abertas abordando a temática em apreço. A agricultura familiar explora ao 
longo de vários séculos um ecossistema biodiverso formado por um conjunto de elementos naturais 
importantes na manutenção do equilíbrio ecológico em um ambiente plural e complexo. Manter a 
sustentabilidade nesses ambientes utilizando-se uma lógica singular, com base nas práticas de uma 
modernização agrícola uniforme, sem observância dessa complexidade é perder as qualidades 
essenciais à diversidade característica fundamental para implantação de agroecossistemas 
sustentáveis. A diversificação da paisagem é altamente salutar tanto às espécies nativas quanto aos 
agroecossistemas, os quais num manejo integrado podem oferecer um enorme potencial de recursos a 
serem utilizados tanto na produção agrícola familiar como na manutenção da diversidade das espécies 
vegetais nativas. A Agroecologia pode fortalecer a agricultura familiar como uma estratégia importante 
para o desenvolvimento sustentável, com repercussões favoráveis para toda a sociedade pela 
promoção do resgate e valorização cultural, pela segurança alimentar e nutricional, bem como à 
inclusão e igualdade social, mantendo a qualidade de vida e gerando de trabalho e renda. Portanto, a 
busca de um novo equilíbrio através de técnicas mais ecologicamente saudáveis aplicadas de acordo 
com as potencialidades inerentes a cada agroecossistema e práticas educativas responsáveis pela 
manutenção da sociobiodiversidade, devem procurar contornar os efeitos negativos, de uma 
modernização agrícola que mais do que solucionar só veio agravar os problemas socioambientais nas 
regiões estudadas. Neste cenário de tendências para mudanças e permanências das situações e 
conflitos do mundo rural, emergem novas soluções e formas de sustentabilidade, se (re)descobrem 
novas racionalidades sobre a agricultura do futuro que deverá estabelecer vínculos mais estreitos com 
o homem e com a Terra. 
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Introdução 

Para a realização das atividades agrícolas, o homem modifica as relações inter e intra-específicas entre 

os componentes do sistema ambiental alterando, portanto, de forma direta ou indireta o seu equilíbrio. 

Através da agricultura, o homem exerce uma ação importante sobre o meio físico, através das 

diferentes formas de uso do solo que provocam substituição dos equilíbrios naturais, acarretando 

problemas ambientais. Daí, a necessidade de uma análise integrada dos agroecossistemas 

considerando as inter-relações entre os elementos físico-bióticos, socioeconômicos e culturais. 

Portanto, de uma abordagem que enfoque não somente a produção e produtividade, mas a 

sustentabilidade social e ecológica do ambiente agrário. 

As atividades agropecuárias em expansão a partir do processo de modernização da agricultura 

necessitam não só de intensa utilização de mecanização, irrigação e insumos caros, mas de terras 

para implantação e/ou ampliação da produção, interferindo no equilíbrio ecológico dos ecossistemas 

naturais. Essa interferência se dá inicialmente com a retirada da vegetação natural (geralmente 

secundária, em forma de capoeiras, pois as matas primárias foram quase que totalmente retiradas) e 

posteriormente pelo uso de fertilizantes, agrotóxicos (também denominados praguicidas, pesticidas ou 

defensivos agrícolas) etc, que contribuem para acelerar os problemas ambientais e sociais, bem como 

à saúde das pessoas que se envolvem direta ou indiretamente com sua aplicação. 

Assim, a degradação promovida pelo desmatamento, uso predatório do solo e artificialização 

inadequada dos ecossistemas, para a utilização agrícola, provoca uma forte alteração no equilíbrio 

ambiental. Os problemas decorrentes tais como: perda da fertilidade natural e da biodiversidade, 

aumento do número de pragas resistentes, contaminação dos lençóis de água e dos alimentos, além 

de sérias intoxicações nos trabalhadores envolvidos, em grande parte, devem-se à fraca difusão de 

técnicas e práticas conservacionistas sustentáveis, que levem em consideração as condições sociais e 

às características ecológicas dos diferentes espaços regionais, cujos problemas em grande parte, são 

provocados pela ação secular do homem ao implantar, conforme as exigências de mercado, diferentes 

agroecossistemas. 

Nessa fase de intensas transformações técnico-científicas, a preocupação com a questão ambiental na 

agricultura é relevante, face às “novas formas de relação sociedade-natureza” que emergem à luz do 

paradigma do desenvolvimento sustentável. E o modelo agrícola de produzir, baseado em soluções 

técnicas para aumento da produtividade e atendimento da política agroexportadora vigente, passa a 

ser questionado pelos problemas ecológicos induzidos e pela fome e pobreza não resolvidas. 



 

O trabalho em foco objetiva fazer algumas reflexões sobre a agricultura familiar e a estratégia 

agroecológica, não só como prática alternativa de resistência que constrói novas formas de relação 

homem x natureza, mas como possibilidade ampliar o desenvolvimento baseado nas cinco dimensões 

da sustentabilidade: social, ecológica, econômica espacial e cultural. Em sua contextualização procura 

tecer alguns comentários sobre a agricultura convencional, a qual tem sido amplamente questionada 

quanto à sua viabilidade e sustentabilidade econômica/ambiental, trazendo ao debate a crítica 

ecológica quanto a chamada “Revolução Verde” e a emergência de alternativas ao modelo vigente: 

agroecossistemas sustentáveis.  

A análise da questão ambiental na agricultura foi pautada na abordagem sistêmica, na qual se busca 

um caminho teórico capaz de explicar, através de uma concepção integrada, o conhecimento dos 

agroecossistemas. Esse tipo de análise possibilita uma leitura mais interativa da paisagem agrária, 

tentando-se captar as informações que seus elementos constitutivos tanto físico-biológicos como 

humanos, numa inter-relação complexa. Dessa forma, a importância do fator ecológico na agricultura 

tem sido alvo de numerosos estudos e pesquisas no sentido de se obter novos conhecimentos e 

metodologias capazes de proporcionar uma análise integrada dos problemas ambientais dos espaços 

agrários. 

O processo de modernização e os problemas socioambientais da agricultura  

 

Os problemas ecológicos da agricultura não são recentes, sérias agressões à natureza provocadas 

pelo sistema monocultural de produção, podem ser relatadas, desde a economia canavieira no 

Nordeste do Brasil imperial até a cafeicultura no Centro-Sul, no século XIX e início do século XX 

(GRAZIANO NETO, 1982; DEAN, 1996). Portanto, desde o início da colonização, o Brasil vem 

passando por uma destruição histórica de seus recursos naturais, principalmente de maiores retiradas 

da cobertura vegetal, para implantação e/ou ampliação de agroecossistemas. 

O homem na sociedade pré-industrial do começo da civilização do açúcar se poderia dizer 
que viveu em harmonia, com a natureza; mas a expansão territorial do sistema monocultor 
da – “plantation” – cedo começou a comprometer o equilíbrio ecológico. Sobretudo nos 
trópicos, onde são particularmente heterogêneas as formações vegetais, culminava e 
culmina como uma “perversão da natureza” o cultivo em grande escala de uma planta 
única... Monocultura que se agravaria em outros efeitos dessa ordem quando o advento das 
usinas, na esteira da Revolução Industrial, dilatou desmedidamente o latifúndio canavieiro. 
(LINS, 1986, p.151-152) 

 

A partir da metade do século XX, em escala mundial, ocorre a difusão do chamado “pacote tecnológico 

da Revolução Verde”. Este modelo, trás profundas modificações na agricultura praticada nos países 

subdesenvolvidos: mecanização, uso intensivo de insumos químicos, a difusão de novas variedades 



 

genéticas (organismos geneticamente modificados – OGMs) “mais produtivas”, a expansão dos 

sistemas de irrigação etc.  

Essa prática de agricultura convencional, também conhecida como agricultura moderna, de alta 

produtividade, tem como base fundamental a energia vinda de fontes quase sempre não renováveis, 

necessitando de uma grande quantidade de combustível fóssil e máquinas e outros equipamentos 

eletromecânicos além de utilizar intensivamente adubos químicos e agrotóxicos para combater as 

adversidades dos cultivos em grande extensão como no caso das monoculturas. 

O padrão agrário moderno segundo Muller (1989) se caracteriza  

Por profundas transformações ocorridas no objeto de trabalho: do predomínio de terra, das 
matas e aguadas, para o predomínio das usinas industriais, máquinas, implementos e novas 
tecnologias; no processo de trabalho: do predomínio do conhecimento empírico e 
“autárquico” para a indispensabilidade de assistência técnica especializada; nas formas de 
trabalho; do peão, do colono e empregado permanente para o assalariado; dos familiares  
com custos naturais e autárquicas, para os custos mercantis, social e na gestão e controle da 
unidade de produção e distribuição de excedentes. 
 

Esse padrão agrário moderno ou convencional se disseminou embora com variadas intensidades por 

todo espaço brasileiro, com repercussões mais graves em áreas ocupadas pela pequena produção 

agrícola familiar, como no caso da região Nordeste em diferentes áreas do Agreste de Pernambuco, 

onde muitos agricultores familiares foram induzidos a adotar o “pacote” como forma de obter os 

recursos do crédito rural, sobretudo nos anos de 1970. 

Vale destacar, que o processo de modernização da agricultura foi impulsionado por uma série de 

políticas públicas direcionadas ao setor agrícola e dentre as quais a mais importante foi o crédito rural 

ofertado a todos os segmentos de produtores rurais, embora essa política de incentivos tenha 

beneficiado notadamente, as grandes e médias propriedades (CIPRANDI; FERT NETO, 1996). 

A modernização da agricultura ao propiciar uma diminuição acentuada da cobertura vegetal e um alto 

grau de artificialização dos ecossistemas naturais afetou de maneira bastante danosa os 

agroecossistemas cuja produtividade e estabilidade passam a depender cada vez mais de insumos e 

tecnologias caras geralmente, não adequadas a utilização do solo, agravando os problemas ambientais 

visto que as práticas agrícolas adotadas são conflitantes com o uso sustentável e a conservação dos 

recursos.   

Entre outras características e resultados do processo de modernização da agricultura, verifica-se um 

custo elevado de produção, uma diminuição da participação da mão-de-obra, êxodo rural e graves 

desequilíbrios ambientais com a prática de desmatamentos, sobreuso do solo, utilização inadequada 

de insumos químicos etc.  

Vale salientar que já nos anos de 1960, começaram a surgir indícios de que a agricultura convencional 

além de apresentar problemas energéticos e socioeconômicos vinha causando cada vez mais danos 



 

(riscos à saúde, qualidade de vida e ao meio natural) com a intensificação da degradação ambiental, 

pois o processo de modernização em curso sobre as formas de utilização da terra estava ampliando o 

comprometimento ambiental. O uso abusivo de agrotóxicos ocasionou várias denúncias (CARSON, 

1969; OMS) sobre as conseqüências de sua utilização indiscriminada. Em 1972 a Agência de Proteção 

Ambiental, suspendeu o uso do inseticida DDT, e posteriormente do Dieldrin, Aldrin etc. Dessa forma, a 

tolerância legal ao uso de substâncias agroquímicas foi se tornando mais restritiva, embora ainda hoje, 

o Brasil seja um dos maiores consumidores de agrotóxicos, “cerca de 20% de todos os venenos 

agrícolas do planeta”(Brasil de Fato, 2012). 

Algumas questões críticas à Modernização ou à tecnologia da “Revolução Verde” podem ser 

destacadas como: 

a) Perda da diversidade agrícola (erosão genética), pois a substituição dos cultivares tradicionais com 

variedades locais, cultivadas a séculos e de seus ancestrais silvestres nos chamados Centros de 

Origem ou de Vavilov, localizados em áreas tropicais ou subtropicais do Terceiro Mundo, pelas 

variedades geneticamente uniformes, reduzem as fontes básicas para o uso futuro; b) Perda de 

qualidade das sementes, pois as características das novas variedades não favorecem a consorciação 

do milho e feijão, por exemplo, a qual contribui de maneira especial para a produção de proteína aos 

agricultores  familiares. As leguminosas (como o feijão), quando assim cultivadas, são geralmente 

retidas pelas famílias, enquanto os cereais são vendidos; c) Retirada da autonomia na tomada de 

decisões pela comunidade local de produtores, que se torna dependente da sociedade externa 

(PEARSE, 1980); d) Aumento da urbanização, na medida em que os agricultores foram expulsos do 

campo e forçados a virem para cidade e comprarem produtos encarecidos cultivados nas mesmas 

terras onde eles, certa vez, colheram produtos de baixo custo (MOONEY, 1987); 

Nas últimas décadas, o crescimento das atividades agropecuárias ligadas ao agronegócio e a produção 

de commodities (pecuária, lavouras especializadas) para o mercado mundial, passa a contribuir para 

uma maior degradação da base de recursos, induzidas pelas novas tecnologias de produção, que 

promovem um uso intensivo do solo, quase sempre sem preocupação com a sustentabilidade e que de 

modo geral, implicam em grandes impactos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.  

 

Alternativas à modernização: agroecossistemas sustentáveis 

 

Durante boa parte do século XX as explicações de cunho reducionista, propunham concepções que 

não se coadunavam com o processo evolutivo das ciências, que hoje percebe os problemas 

socioambientais sob um ângulo renovado. 



 

A terra não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e da humanidade. A 
terra é totalmente complexa física-biológica-antropológica, onde a vida é uma emergência de 
história da terra, e o homem com uma emergência da história da vida terrestre. A relação do 
homem com a natureza não pode ser concebida de forma reducionista, nem de forma 
disjuntiva. A humanidade é uma entidade planetária e biosférica. O ser humano, ao mesmo 
tempo natural e supranatural, deve ser pesquisado na natureza viva e física, mas emerge e 
distingue-se pela cultura, pensamento e consciência (MORIN, 2002, p.40). 

 

A ciência em evolução nos permite, no período atual, trabalhar várias concepções teóricas, capazes de 

nos fornecer, nessa busca incessante de explicações plausíveis, o caminho para o entendimento e 

compreensão da questão ambiental. Sabe-se que este caminho não é unilateral tem várias direções, 

bifurcações, sua busca não pode (nem deve) esta atrelada a enfoques que apresentam as “verdades” 

universais como “únicas” e “certas”, ou seja, aquelas que nos mostram e indicam regularidades, 

estabilidade e permanência. Segundo Prigogine (1996, p. 14) 

Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se limita a situações simplificadas, 
idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real, uma ciência que permite 
que se viva a criatividade humana como a expressão singular de um traço fundamental 
comum a todos os níveis da natureza. 
 

Com o despertar para os problemas ambientais emergem propostas para se rever as bases da 

economia mundial, calcada na exploração desmedida dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis, há necessidade de se reinventar uma economia ecológica, para se promover um 

desenvolvimento onde o meio ambiente passe a ser considerado como uma dimensão importante. De 

acordo com Sachs (1993, p. 24) planejar este desenvolvimento é considerar simultaneamente as cinco 

dimensões da sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Assim, propõe um 

novo modelo de desenvolvimento que tente conciliar essas cinco dimensões, abrindo perspectiva de 

uma melhor qualidade de vida para o ser humano. 

Surge nesse contexto, o modelo de sustentabilidade, o qual segundo Bursztyn (1994) é um 

modelo integrado em que as relações entre ambiente e desenvolvimento são balanceadas. Através 

desse modelo busca-se a distribuição de renda; as políticas de desenvolvimento levam em conta os 

limites colocados pela renovação dos recursos naturais; os padrões ambientais são estabelecidos 

biologicamente; e a análise ambiental é interdisciplinar, baseada no enfoque holístico e o sistema de 

gestão, tem a participação da sociedade. Portanto, um novo tipo de relacionamento sociedade-

natureza é a proposta do paradigma de desenvolvimento sustentável. 

Para Born (2003, p.109) no termo sustentabilidade, “deve estar implícita a expressão sociedades 

sustentáveis, pois abrange a integridade dos recursos e processos ambientais naturais, com base em 

sistemas políticos plurais (democráticos)”. Afirma ainda que para “um mundo ambientalmente sadio as 

diversidades biológica, cultural, étnica, racial e religiosa, são parte integrante dos pressupostos da 

sustentabilidade”  



 

Conforme Manzini e Vezzoli, (2005, in: www.sustentabilidade.org.br)  

O conceito de sustentabilidade ambiental refere-se às condições sistêmicas segundo as 
quais, em nível regional e planetário, as atividades humanas não devem interferir nos ciclos 
naturais em que se baseia tudo que a resiliência do planeta permite e, ao mesmo tempo, não 
devem empobrecer seu capital natural, que será transmitido as gerações futuras. 
 

Com base neste modelo de desenvolvimento, o capitalismo investe no meio ambiente como estratégia 

de gestão e ocupação do território, suscitando reflexões sobre o discurso ecológico e o papel que o 

turismo vai desempenhar no novo cenário político, econômico e social. Segundo Becker (1995, p.11)  

O velho paradigma em que o sistema capitalista sempre se baseou, fundado na idéia do 
progresso contínuo por conta da exploração de recursos naturais infinitos, está caindo por 
terra. O capitalismo muda com a geração de um novo modo de produzir, caracterizado pela 
revolução científica e tecnológica, a crise ambiental e a emergência de movimentos sociais. 
A necessidade por parte dos países detentores de tecnologia, em preservar grandes 
estoques de natureza, faz com que a pressão ecológica seja um novo parâmetro da 
geopolítica mundial. 

 

A noção de desenvolvimento sustentável é um tema polêmico, que tem gerado muitas controvérsias e 

as mais variadas discussões e debates em torno de suas proposições e metas. Seu marco foi o 

Relatório Brundtland (NOSSO FUTURO COMUM, 1991), onde o grande desafio é como conciliar pacto 

ambiental com a questão social, sob fortes relações de poder e interesses externos e internos. O 

referido Relatório em essência conceitua o desenvolvimento sustentável como um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente 

e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. E que este, só pode ser buscado se 

a evolução demográfica se harmonizar com o potencial produtivo do ecossistema trazendo à discussão 

a teoria cientificamente falaciosa do controle demográfico (BARBOZA, 2003). 

Para Acselrad (1993, p.5) o conceito de desenvolvimento sustentável propõe a introdução de uma nova 

restrição ambiental ao modelo de desenvolvimento capitalista, sem criticá-lo de maneira substancial, 

para ele “velhos atores utilizam esta nova nação de desenvolvimento como instrumento de legitimar 

velhas práticas”. Criticando a visão economicista de desenvolvimento sustentável, relata-nos que não é 

no campo da economia e do mercado que se poderá enfrentar a crise ambiental, ela só será 

equacionada na esfera política. 

Há, portanto, a questão política na definição de pesos e ênfases nas metas do desenvolvimento 

sustentável, sua distribuição a curto, médio e longo prazo, que decorrem da força política e da 

percepção dos atores sociais envolvidos. Em determinadas condições históricas, a compatibilização 

dos objetivos do desenvolvimento sustentável pode representar escolhas políticas de ganhos e perdas 

entre crescimento econômico, a conservação ambiental e a qualidade de vida (BUARQUE, 1994). 

http://www.sustentabilidade.org.br/


 

O modelo de desenvolvimento sustentável não deve ser pensado apenas como preservação ambiental, 

levando-se em consideração que o espaço precisa ser produzido para a indústria, comércio, 

alimentação, serviços e lazer da população. Melhorar as técnicas de produção compatíveis com o 

funcionamento dos ecossistemas é a base fundamental, porém, não às agressivas e devastadoras, que 

foram levadas a cabo pelo processo de crescimento urbano-industrial e agrícola do século XX, que 

trouxe um forte “stress” ao meio ambiente. A política de planejamento que objetiva a sustentabilidade 

ambiental “deve levar em conta os processos endógenos e exógenos que determinam à produção e 

reprodução do espaço” (ANDRADE NETO, 2000 p.74). 

O desenvolvimento sustentável representa um grande desafio à ciência e ao planejamento e gestão 

ambiental, requerendo uma revisão de conceitos e metodologias, envoltos neste novo paradigma, no 

qual o espaço é visto pela composição de diferentes regiões e lugares, resultantes da atuação conjunta 

e interativa de elementos ecológicos, econômicos e socio-culturais, em igualdade de posição.  

Na tentativa de desenvolver uma agricultura equilibrada, buscam-se alternativas que valorizem a 

produção agrícola familiar, às práticas tradicionais com trabalho intensivo e baixo consumo de insumos. 

Ou ainda que invistam na recuperação da racionalidade da agricultura camponesa tradicional tomando 

como base os atuais conhecimentos científicos e tecnológicos (CONWAY, G; BARBIER, B. 1994). 

A prática de uma agricultura sustentável como meta de um novo estilo de desenvolvimento é uma 

tarefa difícil, em virtude de vários desafios como: i) o de elevar não só a produtividade e a renda média, 

mas também a produtividade e a renda dos agricultores que dispõem de poucos recursos (NOSSO 

FUTURO COMUM, 1991); ii) o de aumentar a produção de alimentos para atender à demanda, ao 

mesmo tempo mantendo a integridade ecológica essencial dos sistemas de produção; iii) o de fornecer 

aos pequenos agricultores insumos baratos e especialmente a utilização de técnicas de agricultura 

orgânica. Além de incentivar o uso do seu conhecimento nativo através da redescoberta da 

racionalidade das práticas agrícolas tradicionais, ou seja, retomar os métodos antigos aperfeiçoá-los, 

adaptá-los as novas condições e criar outras; iv) o de conservação da vida silvestre (diversidade 

biológica) e da agrobiodiversidade; e v) o de incentivar e dar acesso à participação dos agricultores nas 

políticas de desenvolvimento e nas tomadas de decisão.  

Nos anos de 1970, tornam-se conhecidos e divulgados alguns movimentos em oposição ao padrão 

produtivo agrícola moderno, concentrando-se em torno de um amplo conjunto de propostas, conhecida 

como “agricultura alternativa”. Destacam-se então, de acordo com Upnmoor (2003, p.10) correntes 

alternativas de agricultura como: (i) Agricultura Orgânica (Sir Albert Howard e Claude Albert); (ii) 

Agricultura Natural (Mokiti Okada); (iii) Agricultura Biológica (Francis Dhaboussou); (iv) Permacultura 

(Bill Mollison); (v) Agricultura Biodinâmica (Rudolf Steiner –antroposofia); e (vi) Agricultura Ecológica. 



 

Estas correntes buscam uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza e ficaram em evidência 

a partir dos impactos negativos causados pelo pacote tecnológico da Revolução Verde. 

Deve-se mencionar que, conforme Weid (2012, p.9), a partir dos anos de 1990, na America Latina a 

denominação “agricultura alternativa” se tornou imprecisa e foi substituída pela de “Agroecologia”. 

De acordo com Altieri (2000) o termo Agroecologia pode significar muitas coisas. Superficialmente 

definida, geralmente incorpora ideias mais ambientais e de sentimento social acerca da agricultura, 

focando não somente a produção, mas também a sustentabilidade ecológica dos sistemas de 

produção. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 

sociedade como um todo. 

A abordagem da Agroecologia deve integrar os conhecimentos científicos (agronômicos, veterinários, 

zootécnicos, ecológicos, sociais, econômicos, antropológicos), aos da cultura popular para a 

compreensão, avaliação e implementação de sistemas agrícolas, com vistas à sustentabilidade (MDA).  

Em uma definição mais ampla Guzmán e Molina (apud CAPORAl, p.293, 2009) entendem que a 

Agroecologia 

[..] corresponde a um campo de estudos que pretende um manejo ecológico dos recursos 

naturais, para –através de uma ação social coletiva de caráter participativo, de um enfoque 
holístico e de uma estratégia sistêmica – reconduzir o curso alterado da co evolução social e 
ecológica, mediante um controle de forças produtivas que estanque seletivamente as formas 
degradantes e expoliadoras da natureza e da sociedade. 

 
Na Agroecologia, é central o conceito de transição agroecológica o qual é entendido, segundo Caporal 

(2009, p.294) “como um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do tempo, nas 

formas de manejo dos agroecossistemas”. Esse processo afasta a ideia equivocada da Agroecologia 

como um tipo de agricultura, um sistema de produção ou uma tecnologia agrícola e, sim, reforçam sua 

natureza científica e campo de conhecimentos multidisciplinares orientado na construção de estilos de 

agriculturas sustentáveis, no médio e longo prazo (CAPORAL, 2009; GLIESSMAN, 2000). 

Em ecologia agrária o agroecossistema, é a unidade ambiental em que se exercita a atividade agrícola. 

O agroecossistema resulta da fusão do ecossistema com a gestão agrária, no sentido de que esta 

última se impõe ao sistema de base (ecossistema) que funciona de modo autônomo segundo as leis 

naturais do fluxo de energia e da circulação da matéria.  

O agroecossistema se conforma a partir da implantação da agricultura no ecossistema, sendo 

reconhecido como: 

[...] o produto do gerenciamento e uso dos recursos naturais para fins agrícolas 
[...] Não é apenas um sistema produtivo, caracteristicamente definido por seu 
conjunto técnico, mas, também, pelas novas “condições naturais”, remodeladas 
após a intervenção humana e as condições econômicas e sociais presentes. Em 
decorrência, é um sistema aberto e dinâmico com entradas e saídas de fluxos 



 

de energia, necessárias à produção e ao atendimento dos interesses sociais 
(BARROS; BICALHO, 2000, p.33).  
 

Os agroecossistemas segundo Altiere (1989, p.29), são ecossistemas semidomesticados que se 

encaixam num gradiente entre ecossistemas que experimentam um mínimo de impacto humano e, 

aqueles, sob um máximo controle humano, como as cidades. Os agroecossistemas possuem vários 

graus de resistência e estabilidade, mas estes não são estritamente determinados por fatores 

ambientais ou bióticos. Fatores sociais como colapsos dos preços de mercado ou mudanças na posse 

da terra podem romper com os sistemas agrícolas tão decisivamente como as secas, explosão de 

pragas ou declínio da fertilidade do solo. 

A manipulação e alteração do homem nos ecossistemas naturais, com o propósito de estabelecer uma 

produção agrícola, tornaram os agroecossistemas foco de diferentes reflexões e análises 

(GLIESSMAN, 2001). 

A compreensão da questão ambiental na agricultura através de uma visão integrada dos ecossistemas 

e dos agroecossistemas passou a ter uma dimensão de caráter universal no que se refere às 

necessidades de práticas sustentáveis, requerendo uma análise sistêmica da realidade (BARBOZA, 

2003). 

 

Agroecologia e agricultura familiar  

 

A partir do movimento ambientalista e o crescimento da vertente ecológica, o questionamento dos 

modelos de consumo predatórios agregou a noção de conforto, bem-estar e qualidade de vida à 

perspectiva da ecologia humana, que se baseia na excelência das condições de vida formulando 

alternativas para alimentação, saúde, equilíbrio corporal e espiritual, a reprodução humana, os valores 

não materiais, os espaços de convivência e o desenvolvimento da cidadania. 

No Brasil, já na década de 1970, a partir de vários movimentos e campanhas contra o uso abusivo de 

agrotóxicos ocorre uma maior divulgação das cooperativas de produtos naturais, bem como dos 

restaurantes dedicados a esse tipo de alimentação. Nos anos de 1980 crescem os movimentos 

agroecológicos, os quais visam o desenvolvimento de técnicas que conciliem a atividade agrícola com 

a manutenção das características naturais e ecológicas do ambiente, passando a diagnosticar e 

incentivar alternativas de manejo que reduzam os agrotóxicos nos agroecossistemas e que considere, 

sobretudo, as questões sociais e culturais, e não apenas tecnológicas e econômicas. 

O movimento orgânico se solidificou no final da década de 1990 com um programa instituído pela 

Comunidade Européia que estabeleceu normas e padrões de produção para importação de produtos 

orgânicos de origem vegetal e animal. 



 

No Brasil, na década de 1990 estimulados pela Rio/92 crescem os pontos comerciais de venda de 

produtos naturais e no final desta década e inicio do séc.XXI esses produtos já se encontram a venda 

em supermercados e proliferam as feiras orgânicas, além de se intensificarem os estudos sobre o 

tema. 

A consciência ecológica vem à tona face acrescente desconfiança dos sistemas de produção de 

alimentos em bases agrícolas convencionais em função de problemas recentes como: doença da vaca 

louca, febre aftosa expansão da gripe aviária e muitas dúvidas que ainda cercam os alimentos 

transgênicos. 

As dimensões sustentáveis e as características da agricultura ecológica que preconizam a utilização de 

alimentos sadios necessários a melhoria da qualidade de vida, fazem com que as boas práticas 

agrícolas sejam procuradas por pessoas que buscam um consumo alimentar mais responsável com o 

equilíbrio socioambiental. 

Nos sistemas de agricultura orgânica, natural, ecológica ou agroecológica, o equilíbrio ambiental é 

respeitado, pois é um sistema de produção que evita ou exclui amplamente o uso de fertilizantes, 

agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos de rações animais elaborados sinteticamente. Tanto 

quanto possível este sistema depende de rotações de culturas, restos de cultivos, estercos de animais, 

leguminosas, adubos verdes e de resíduos orgânicos, bem como de cultivo mecânico (com diferentes 

graus de mecanização), rochas e minerais e aspectos de controle biológico de pragas e patógenos.  

De acordo com a Pesticide Action Network Nort America (2012) a prática agroecológica favorece as 

dimensões multifuncionais da agricultura e que numerosos estudos têm demonstrado que a agricultura 

ecológica: 

 Aumenta a resistência ecológica, especialmente em relação às condições climática; 

 Melhora a saúde e a nutrição, através de dietas mais diversas, nutritivas e frescas e reduz a 

incidência de envenenamentos e enfermidades por praguicidas; 

 Conserva a biodiversidade dos recursos naturais (por exemplo, a matéria orgânica do solo, 

qualidade e quantidade de água, diversidade genética dos cultivos, os inimigos naturais das 

pragas, os serviços dos ecossistemas e a proteção dos polinizadores); 

 Fortalece a estabilidade econômica mediante a uma maior diversidade de produtos, menor 

vulnerabilidade a variações de preço etc; 

  Mitiga os efeitos das mudanças climáticas graças a uma menor dependência de combustíveis 

fósseis e insumos agrícolas derivados destes, o aumento de seqüestro de carbono e a 

retenção de água no solo; 



 

 Amplia a resistência social e a capacidade da comunidade aumentar a alfabetização ecológica 

e as redes de apoio social. 

Pelas características do processo de gestão e manejo agroecológico, Weid (2012, p.10) afirma que: 

As unidades familiares de pequeno e médio porte são as que conseguem integrar trabalho e 
gestão em um processo indivisível, condição básica para o manejo da complexidade inerente 
à prática agroecológica. Muito embora princípios da Agroecologia possam ser empregados 
por grandes produtores empresariais, o nível de eficiência econômica e ecológica nessas 
unidades de produção tende a ser muito menor do que quando aplicados em pequenas 
unidades de gestão familiar. 
 

Na difusão da alternativa agroecológica a agricultura familiar se apresenta por excelência como base 

sociocultural para sua generalização no espaço geográfico.  

A expressão agricultura familiar foi formalmente definida pela Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, no seu 

Art. 3º considera como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 

meio rural, atendendo, simultaneamente aos seguintes requisitos: i) não detenha a qualquer título, área 

maior do que quatro módulos fiscais; ii) utilize predominantemente mão de obra da própria família em 

seu estabelecimento; iii) possua renda familiar originada primordialmente de atividade econômica 

vinculada ao próprio estabelecimento; e iv) dirija seu estabelecimento com  sua própria família.  

O sistema de produção que é entendido como um conjunto de combinações agropastoris dentro de 

uma unidade de agricultura familiar desenvolve em geral, sistemas complexos de produção (que são 

mais estáveis e ecologicamente equilibrados) combinando várias culturas, criações de animais e 

transformações primárias, tanto para o consumo da família como para o mercado. 

A importância da multifuncionalidade da agricultura familiar no campo é destacada por Olalde (2002) 

pois esta: 

[...] além de produzir alimentos e matérias-primas, gera mais de 80% da ocupação no setor 
rural e favorece o emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a 
diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio 
genético. 

 
Outras características são notáveis na agricultura familiar como: 

 Não recorre à mão de obra assalariada, a não ser de forma ocasional ou em quantidade inferior 

a da família; 

 Diferentes condições socioeconômicas de produtores familiares, segundo o nível de 

capitalização (capitalizados, em vias de capitalização e descapitalizados); 

 Os agricultores recorrem a rendas externas ao estabelecimento para sobreviverem, como as 

aposentadorias, a estratégia da pluriatividade (trabalho assalariado, atividades 

complementares a exemplo do turismo rural, trabalho urbano de alguns membros da família) 

etc.. 



 

 Obtenção de sinergias que surgem da integração da agricultura com a pecuária (troca de 

reciclagem de nutrientes), rotação de culturas (controle de doenças e pragas). 

 Mantenedor da qualidade de vida; Promotora do resgate e valorização cultural, bem como da 

inclusão e igualdade social 

 Produtora de alimentos: visão estratégica quanto à segurança e soberania alimentar 

 Geradora de trabalho e renda. 

O problema central para os agricultores familiares ainda é o de como produzir, ou obter por troca ou 

compra, alimentos suficientes durante todo ano, para manter os membros da família em uma condição 

de saúde normal. A possibilidade de conseguir isso depende de como assegurar o acesso a terra e a 

água suficientes, de juntar instrumentos para a produção e outros elementos físicos necessários; da 

força de barganha que o produtor trás para o mercado e os termos nos quais ele pode comprar seus 

produtos tanto para consumo quanto para a lavoura (PEARSE, 1980). Diante, porém, da perspectiva de 

maior produtividade da terra em razão do uso de tecnologia, ele se esforçará para produzir mais, na 

medida em que, estes seus esforços não interfiram com algum componente essencial da sua 

subsistência. Portanto, a necessidade de sobrevivência e fortalecimento da agricultura familiar, faz com 

que o agricultor busque sempre eficientes estratégias produtivas e comerciais 

A agricultura familiar é segundo dados do IBGE (2006), responsável pela produção dos principais 

alimentos consumidos pela população brasileira: 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 46% 

do milho, 38% do café, 40% de aves e ovos e 59% de suínos. Ainda de acordo com o IBGE (2006) a 

agricultura familiar participa com 84.4% dos estabelecimentos em apenas 24,3% da área total, 

entretanto, ocupa 15.3 pessoas por 100ha enquanto a agricultura não familiar ocupa 1,7 pessoas por 

100ha. Informa também que esta ampliou sua participação entre 1996 e 2006 no total de 

estabelecimentos (85 para 88%) de área total (31 para 32%) e de pessoas ocupadas (77 para 79%) na 

agricultura brasileira.  

Destacando-se que segundo o Banco do Nordeste (apud BRASIL/MDA/SAF, 2011), no Nordeste, a 

agricultura familiar é responsável por 82,9% da ocupação de mão de obra no campo. De acordo com 

França et al (apud, BNB/ETENE, 2010): 

 
O Nordeste detém a metade dos estabelecimentos de agricultura familiar do País (2.187.295) 
e 35,3% da área total deles (28,3 milhões de hectares), segundo a Lei da Agricultura 
Familiar. Dentro da Região, estes representam 89% do total de estabelecimentos e 37% da 
área. Cinco dos dez maiores estados brasileiros em termos de número de estabelecimentos 
de agricultura familiar, segundo a Lei de 2006, são nordestinos, com destaque para Bahia, 
em primeiro lugar, com 665.831 (ou 15,2% do total nacional) e o Ceará, em quarto (341.510 
ou 7,8% do total). Pernambuco, Maranhão e Piauí estão em sexto, sétimo e oitavo lugares, 
respectivamente.  
 



 

Diante desse quadro de notável eficiência e de considerável relevância econômica da agricultura 

familiar verifica-se por parte do Governo Federal interesse em criar no Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), a Secretaria da Agricultura Familiar com o objetivo de implantar novas políticas públicas 

e/ou retomar antigas propostas para apoiar esses agricultores. Conforme o MDA (2011): 

Nos últimos anos, a agricultura familiar mostrou ser um importante instrumento de inclusão 
social e produtiva no meio rural brasileiro. Desde 2003, 4,8 milhões de brasileiros que vivem 
no meio rural saíram da situação de pobreza, principalmente em função do aumento da 
renda gerada pelo trabalho na agricultura familiar, segmento econômico que responde por 
74% das pessoas ocupadas no campo. 
 

Uma das políticas mais conhecidas de intervenção é o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, PRONAF cujo objetivo é o fortalecimento das atividades produtivas geradoras de 

renda das unidades familiares de produção, com linhas de financiamento rural adequadas à sua 

realidade. A coordenação é do MDA e a execução é feita de forma descentralizada e conta com a 

parceria das organizações dos agricultores familiares, dos governos estaduais e municipais, das 

organizações governamentais e não governamentais de assistência técnica e extensão rural, das 

cooperativas de crédito e de produção, dos agentes financeiros, do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e outros. 

Os produtores rurais familiares que atendem as exigências do PRONAF podem  exercer atividades 

agropecuárias e não agropecuárias no estabelecimento. Entendendo-se por atividades não 

agropecuárias os serviços relacionados com turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e 

outras prestações de serviço no meio rural que sejam compatíveis com a natureza da exploração rural 

e com o melhor emprego da mão de obra familiar. Compõem parte do PRONAF outros públicos 

específicos, a exemplo de pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, aquicultores, maricultores, 

piscicultores, comunidades quilombolas, povos indígenas e criadores de animais silvestres 

(BRASIL/MDA/SAF, 2011) 

 

A Agroecologia como estratégia de desenvolvimento da agricultura familiar 

 

A Agroecologia nas últimas décadas vem ganhando espaço entre os estudiosos e os movimentos 

sociais do campo, visto que tenta aglutinar a produção de alimentos sem o uso de agroquímicos, o 

equilíbrio dos ecossistemas por meio de ações de conservação ambiental, a segurança alimentar e a 

reprodução social das famílias rurais dentro de uma lógica contrária ao desenvolvimento produtivista. 

Conforme a CAPES (2012) a agricultura familiar favorece o emprego de práticas produtivas mais 

equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais, o uso sustentável 

dos recursos genéticos e a agroecologia. 



 

A agricultura familiar explora ao longo de séculos vários ecossistemas utilizando estratégias de 

adaptação ao potencial biológico e genético de plantas e animais respeitando sua diversidade, 

estabelecendo uma base ecológica para produção de alimentos e, quase sempre, mantendo esses 

ambientes em equilíbrio com observância de sua complexidade. Dessa forma, esses agricultores por 

não utilizarem uma lógica singular, reducionista, com base no modelo de uma modernização agrícola 

uniforme, devem ser valorizados em suas qualidades essenciais na prática agropecuária necessárias à 

diversidade, característica fundamental para implantação de agroecossistemas em bases sustentáveis. 

 Embora nesse sentido, se observe que há diversos questionamentos em torno de sua viabilidade 

enquanto alternativa de desenvolvimento visto que a busca de uma agricultura sustentável, socialmente 

justa, economicamente viável e ecologicamente equilibrada, ainda conflita com a prática da chamada 

de moderna ou convencional. 

Fortalecer a agricultura familiar em bases agroecológicas é uma estratégia importante para o 

desenvolvimento sustentável, com boas repercussões para toda a sociedade, pela prática de 

conservação do meio ambiente e da biodiversidade; 

Na implantação de sistemas agroecológicos destacam-se alguns desafios a serem enfrentados como: 

(i) pequeno volume produzido e irregularidade na oferta; (ii) acesso as informações: crédito, 

comercialização, organização (associações e entidades representativas), formas de manejo (métodos e 

técnicas de cultivo) etc; (iii) altos custos com a certificação. A regulação da produção orgânica e sua 

certificação é resultado da demanda por produtos orgânicos, pois, há uma maior preocupação por parte 

dos consumidores com a saúde e a qualidade dos alimentos consumidos; e (iv) assistência técnica 

oficial e políticas públicas mais efetivas, embora o MDA tenha criado a Secretaria de Agricultura 

Familiar e alguns programas de apoio à produção agroecológica e/ou orgânica. 

O novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012 procura levar em consideração a diversidade e a 

sustentabilidade que caracterizam a agricultura familiar brasileira, através de estímulos as linhas verdes 

do Pronaf : 

a) Pronaf Agroecologia que oferece apoio financeiro a investimento em sistemas de produção 

agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do 

empreendimento; b) Pronaf ECO apoio financeiro a investimento de implantação, utilização e/ou 

recuperação de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, 

pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e adoção de práticas conservacionistas e de 

correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade 

produtiva; c) Pronaf Floresta financiamento de projetos de investimento de sistemas agroflorestais; d) 

Pronaf Semiárido financiamento de projetos de investimento de convivência com o semiárido, 

priorizando a infraestrutura hídrica.  



 

Além disso, o governo criou o Bolsa Verde, um auxílio trimestral de R$ 300,00 a famílias que 

preservam os recursos naturais em áreas de conservação e de assentamentos da reforma agrária 

ambientalmente diferenciados (MDA, 2011). 

Quanto mais rápido se implementar medidas voltadas a promoção de sistemas agroalimentares 

baseados em políticas públicas adequadas à agricultura familiar de base agroecológica “menos 

dolorosa será a transição da economia baseada na energia fóssil para uma economia efetivamente 

sustentável” (WEID, 2012). 

É importante destacar que no cenário da Rio+20 ocorreram fortes mobilizações sobretudo da 

sociedade civil (Cúpula dos Povos), para implantação de programas voltados para a Agroecologia 

como base para nova agricultura do século XXI, e a agricultura familiar camponesa pela sua 

capacidade e potencial de produzir com sustentabilidade destaca-se como sistema agrário mais 

adequado, pois promove a segurança alimentar e nutricional, a diversidade de agrecossistemas, o 

aumento da resiliência a extremos climáticos, entre outros, necessários a transição agroecológica. 

 
A agricultura convencional e agroecológica no Estado de Pernambuco 
 
Nas diferentes mesorregiões do Estado de Pernambuco (Mata, Agreste e Sertão) a agricultura 

convencional se faz presente com maior intensidade, diferentemente da agricultura agroecológica que 

aparece de forma restrita. 

Na Região da Mata Pernambucana nota-se nos imóveis rurais, em sua grande maioria, constituído de 

minifúndios e pequenas propriedades, ou em assentamentos de Reforma Agrária, a prática comum da 

agricultura convencional, onde se observa a presença de culturas como o coco associada a uma 

agricultura de subsistência dos moradores onde os mesmos cultivam feijão, milho, mandioca, 

macaxeira, batata-doce etc. Outra alternativa, adotada pelos agricultores familiares é o cultivo de frutas 

nobres (graviola, acerola, caju, goiaba, sapoti etc), de vez que, para alguns produtores é necessário 

diversificar a atividade agrícola, pois, torna-se cada vez mais difícil viver apenas do cultivo de produtos 

tradicionais (VASCONCELOS, 2000). 

Entretanto, algumas experiências agroecológicas (consolidadas ou em fase de transição) podem ser 

observadas, incentivadas por ONGs (como o Centro Sabia, PTA/Fase, Serta) que desenvolvem junto 

aos agricultores familiares, assistência em Tecnologias Alternativas nas diferentes mesorregiões de 

Pernambuco. De acordo com Brasileiro (2012) o mercado para os produtos agroecológicos em 

Pernambuco apresenta-se em expansão, visto que está relacionado às mudanças no hábito alimentar 

dos consumidores, “que são bastante receptivos a esses produtos, isso pelo fato de serem alimentos 

sadios que promovem a conservação dos recursos naturais e a identidade territorial, cultural e 

geográfica dos agricultores.” (p.32).  



 

Dos espaços analisados durante a pesquisa de campo podemos citar o “Espaço Agroecológico”. Esse 

espaço teve sua estruturação em 1997 através do Centro Sabiá, em Recife e da Associação dos 

Amigos do Meio Ambiente de Gravatá. A finalidade desse espaço é integrar entidades e facilitar o 

ponto de venda, favorecendo assim, uma melhor dinâmica das relações entre os produtores e os 

consumidores, além da valorização do agricultor e dos produtos agroecológicos bem como eliminar a 

figura do atravessador no processo de comercialização. 

Durante dois anos o Espaço Agroecológico consistiu de agricultores de quatro municípios, dois da zona 

da mata e dois do agreste pernambucano. Seu funcionamento era informal, porém, com o crescimento 

e a agregação de novos municípios veio a necessidade de formalizar a administração e construir um 

regimento interno.  

Nos anos de 1999 e 2000 várias decisões importantes foram tomadas sobre a administração do 

“Espaço Agroecológico”. A partir das Assembléias houve uma tomada de decisão e através de um 

documento elaborado por uma comissão criou-se um Regimento Interno o qual adotou normas do 

Manual de Certificação da Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo (1998) e das Diretrizes 

para o Padrão de Qualidade Orgânica do “Instituto Biodinâmico” (8ª edição). Todo espaço de 

comercialização que usar o nome e logomarca “Espaço Agroecológico” deverá seguir e obedecer o 

Regimento Interno criado por essa entidade. 

Os principais objetivos do referido regimento está intimamente relacionado ao apoio e incentivo em 

difundir a forma de agricultura ecologicamente e economicamente sustentável e socialmente justa. 

Existe um fundo de contribuição feito por cada sócio que comercializa diretamente ou que envia 

produtos para serem comercializados pelo “Espaço Agroecológico”. Esse fundo é destinado à 

manutenção e melhoramento do espaço onde os produtos serão comercializados. Cada produtor 

(agricultor) que adquirir sua barraca pagará 100% de taxa de adesão e aqueles que enviarem seus 

produtos para comercializar na barraca de outro produtor, pagará o equivalente a 50% da taxa até que 

adquira sua própria barraca. Os produtos comercializados no Espaço Agroecológico deverão ser 

produzidos por agricultores sócios de organizações/associações locais que estejam credenciados. A 

apresentação dos produtos é algo relevante já que os clientes devem ser atraídos pela qualidade e 

beleza dos produtos bem como mostrar o profissionalismo dos agricultores. Há uma seleção prévia ao 

processo de comercialização, considerando que apenas deve ser levada a mercadoria de qualidade. 

Quanto aos preços dos produtos que serão comercializados serão discutidos a partir de pesquisa 

realizada nos supermercados e nas feiras livres do grande Recife e aprovados em Assembléia Geral. 

Um dos princípios do “Espaço Agroecológico” é que os produtos sejam comercializados com um preço 

justo e que sejam avaliados a cada seis meses. 



 

Todos os associados deverão fornecer, semanalmente, à coordenação do “Espaço Agroecológico” uma 

ficha contendo informações sobre seu produto, volume produzido e comercializado bem como o preço 

que o produto foi vendido. 

Além disso, há também os princípios de orientação da produção animal e vegetal, onde cada família 

deve procurar trabalhar buscando o equilíbrio ambiental, respeitando e conservando os recursos 

naturais, devem aproveitar ao máximo os insumos disponíveis, diversificar a produção, ter cuidado e 

preservar as fontes de água, recompor as matas ciliares, usar cercas vivas, adubação verde, cobertura 

morta e viva, quebra de vento, plantar espécies consideradas repelentes, dar prioridade a troca e 

aquisição de sementes orgânicas e de variedades (não híbridas), usar defensivos naturais e bio-

fertilizantes líquidos para nutrição, prevenção e controle de pragas e doenças nas lavouras, dar 

prioridade ao uso de esterco de animais criados de forma orgânica, priorizar práticas agroflorestais, em 

áreas com declive acima de 50% com faixas de retenção. 

Entre as práticas de conservação do solo é aconselhável a utilização de curva de nível, plantio (direto) 

na palha, faixas de retenção, terraceamento, rotação de cultura com leguminosas e plantio 

consorciado. 

Dentro do Regimento toda família do agricultor está proibida, dentre outras coisas, de usar agrotóxicos, 

fogo como prática agrícola, queima de lixo doméstico, usar defensivos à base de substâncias derivadas 

de produtos químicos, plantar em áreas com declives acentuados, usar produtos químicos para 

amadurecer os frutos, colher frutos verdes e comercializá-los.  

Toda família deve, sempre que possível, criar animais como complemento da renda, construir 

instalações com estrutura adequada a cada tipo de criação, trabalhar na perspectiva de manejar a 

propriedade, planejar a produção de alimentos compatíveis com o número de animais, cultivarem 

plantas medicinais e trabalharem na perspectiva da produção animal de forma natural, sendo tolerado, 

a princípio, a inseminação artificial como primeiro passo para a melhoria genética dos animais. 

A coordenação do “Espaço Agroecológico” é composta de Instituições/Associações que trabalham com 

agricultura familiar sustentável e que fazem parte do conjunto de entidades parceiras. É dever dos 

sócios cumprir as normas do regimento, participar de capacitações, reuniões e Assembléias 

organizadas pelo “Espaço Agroecológico”. 

 

Considerações finais 

 

O estudo da questão ambiental na agricultura para ser entendido de forma integrada, deve levar em 

consideração as relações socioeconômicas e histórico-culturais do espaço. Visto que as atividades 

humanas têm grande responsabilidade sobre as mudanças e degradação dos ecossistemas naturais, 



 

quando estabelecem como meta o aumento da produção agrícola e o ritmo de produtividade, de acordo 

com o seu nível de desenvolvimento e seus padrões culturais, porém é preciso que se entenda o 

mecanismo e funcionamento da natureza, considerando as especificidades do seu equilíbrio ecológico 

O ritmo devastador do estilo de desenvolvimento predominante, com práticas de exploração da terra 

conflitantes com o uso sustentável e a conservação de recursos biogenéticos, vem sendo amplamente 

questionado. Visando o enfrentamento da crise, diferentes padrões de uso do espaço agrários são 

(re)descobertos, ou seja, agroecossistemas que incorporem as qualidades do ecossistema natural de 

resiliência, estabilidade, produtividade e que assegure a manutenção do equilíbrio dinâmico para 

estabelecer uma base ecológica da sustentabilidade.  

A agricultura sob perspectiva de um sistema ecológico complexo requer novos embasamentos teórico-

metodológicos que envolvem a compreensão dos atuais cenários e configurações da agricultura 

agroecológica que têm como meta os aspectos socioculturais e os princípios da dignidade humana. 

Neste sentido esta apresenta-se como uma opção viável para inserção dos agricultores familiares no 

mercado e viabilizando a prática das bases do Desenvolvimento Sustentável, visto que esta pode 

resgatar antigas e construir novas formas de relação socioambiental, baseadas na cooperação, na 

solidariedade e no respeito à vida. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ACSELRAD, Henri. Desenvolvimento Sustentável: A luta por um conceito. Rio de Janeiro. Revista 
Proposta, nº 56 ano XVII - março 1993, p.5-8 
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 2ed. Porto Alegre: 
Universitária/UFRGS, 2000. 
______. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989. 
ANDRADE NETO, Joaquim Correia Xavier de. O Reordenamento do espaço produzido e a questão 
ambiental na zona da mata de Pernambuco. Anais – XV Encontro Nacional de Geografia Agrária. 
Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Sócio-ambientais, p. 74-76. 2000. 
BARBOZA, Aldemir Dantas. A questão ambiental na agricultura através de um estudo integrado dos 
ecossistemas e dos agroecossistemas no Agreste da Paraíba. 2003. 285f.  Tese (Doutorado em 
Geografia), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Centro de Ciências da Matemática e da 
Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 
BARROS, Regina Cohen. BICALHO, Ana Maria. S. M. Sustentabilidade ambiental do agrossisstema 
em Nova Friburgo, RJ: implicações no uso de agroquímicos. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA AGRÁRIA, 15., Goiânia, 2000. Anais..  Goiânia: UFG/Instituto de Estudos Sócio-
Ambientais,  2000. p.33-37.  
BANCO DO NORDESTE/ETENE. Agricultura Familiar no Nordeste. Informe Rural ETENE. Fortaleza: 
BNB/ETENE, a. 4, n.5, 2010. 
BRASIL, MEC/CAPES. Contribuição da pós-graduação brasileira para o desenvolvimento sustentável: 
Capes na Rio+20. Brasília: Capes, 2012. 
____IBGE. Censo Agropecuário. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 
____MDA/SAF. Cartilha de acesso ao PRONAF 2011-2012. Brasília: MDA/SAF, 2011 
(www.mda.gov.br). 



 

____MDA/SAF. Plano Safra da agricultura  familiar 2011-2012. Brasília: MDA/SAF, junho, 2011 
(www.mda.gov.br). 
BRASILEIRO, Robson Soares. A constituição de territórios-rede através de processos de re-existência 
da agricultura familiar na Mata Sul de Pernambuco. Recife, 2012. Tese (Doutorado em Geografia) –
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 
BUARQUE, Cristóvam. O pensamento em um mundo Terceiro Mundo. Para pensar o desenvolvimento 
sustentável. Org. BURSZTYN, Marcel. 2º edição. São Paulo: Brasiliense, p. 57-80. 1994. 
CAPORAL, F. R. Em defesa de um plano nacional de transição ecológica: compromisso com as atuais 
e nosso legado para as futuras gerações. In: SAUER. S.; BALESTRO, M. V. (Orgs.) Agroecologia e os 
desafios da transição agroecológica. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. 2ed. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 
CIPRANDI, O; FERT NETO, J. As perspectivas da pequena produção familiar na agricultura. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 26, n. 1, p.135-141, 1996. 
CONWAY, G; BARBIER, B. Depois da Revolução Verde: agricultura sustentável para o 
desenvolvimento. Revista Agroecologia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, n.2, p.65-68, nov./1994. 
DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história da devastação da mata atlântica brasileira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996.  
GLIESSMAN, Stephen R Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2ed. Porto 
Alegre: Universidade/UFRGS, 2001. 
GRAZIANO NETO. F. Questão agrária e ecologia. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
LINS, Rachel Caldas Açúcar do Nordeste do Brasil. In: JATOBÁ, Lucivânio (Org). Estudos nordestinos 
de meio ambiente. Recife: Massangana, p.145-159. 1986 
MORIN, Edgar. O Método, a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. 
MOONEY, Pat Roy. O Escândalo das Sementes: O Domínio na Produção de Alimentos. São Paulo: 
Nobel, 1987. Tradução de Adilson D. Pascoal. 
NOSSO FUTURO COMUM. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento. 2. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 1991. 
OLALDE, Alicia Ruiz. Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. In: SCHMIDT, A. B. et al 
(Orgs.). Cidadania, organização social e políticas públicas. Caderno pedagógico educandas e 
educandos. Brasília: MEC/SECAD, v.3, p.147-181, 2010. 
PEARSE, Andrew. Seeds of plent, seeds of want social economic implications of the Green Revolution. 
Claredon: Prese Oxford, 1980. 
PEIXOTO, Marcus. O PRONAF e o Plano Safra de Agricultura Familiar 2011/12: Notas sobre a 
distribuição dos recursos. Boletim do Legislativo. Brasília: Senado Federal/Núcleo de Estudos e 
Pesquisas, n.8, out/2011. 
PESTICIDE ACTION NETWORK. Agroecología: prácticas agrícolas sostenibles y exitosas em los 
Estados Unidos. Folder, 2010 (www.panna.org).  
PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1996. 
SACHS, Ignacy. Estratégias de Transição para o Século XXI. In: Maciel Burstyn (Org). Para Pensar o 
Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993, p.29-56. 
UPNMOOR, ILKA (Coord.). Agricultura orgânica: produção vegetal, Guaíba: Agropecuária, 2003. 
VASCONCELOS, Mª Rosalva Santos. A cultura do coco-da-baía em Igarassu e Itapissuma: de 
paisagem decantada à paisagem decadente. Recife, 2000. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Pós-
Graduação em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, 2000. 
WEID, Jean Marc von der. Alimentando o mundo no século XXI. In: Agriculturas: experiências em 
Agroecologia. Rio de Janeiro: Leisa Brasil, n.1, v.9, junho/2012. 
www.sustentabilidade.org.br 

 

http://www.sustentabilidade.org.br/

