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Por: José Maria Filho - Jornalista

A

Série Agroecologia  

Parte I - Conceito e diferentes técnicas de cultivo

“A agroecologia é uma vertente agronômica que engloba técnicas ecológicas de cultivo com 
sustentabilidade social. Ela também incorpora fontes alternativas de energia, e sua principal preocupação 
é sistematizar todos os esforços num modelo tecnológico socialmente justo, economicamente viável e 
ecologicamente sustentável”.

Cebola, milho verde, outros alimentos e produção de vegetais da agricultura sustentada

Bases da agroecologia

Variedades de milho oriundos da agroecologia

Agroecossistema é a unidade fundamental de 
estudo nos quais os ciclos minerais, as transformações 
energéticas, os processos biológicos e as relações 
socioeconômicas são vistas e analisadas em 
seu conjunto. Sob o ponto de vista da pesquisa 
agroecológica, seus objetivos não são a maximização 
da produção de uma atividade particular, mas a 
otimização do agroecossistema como um todo, o 
que significa a necessidade de uma maior ênfase 
no conhecimento, na análise e na interpretação das 
complexas relações existentes entre as pessoas, os 
cultivos, o solo, a água e os animais (ALTIERI, 1989).

As bases da agroecologia envolvem o conhecimento do agricultor, visão sistêmica, prevenção e 
manutenção, pesquisa, ciclos ecológicos, comércio justo e metodologias participativas.
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Série Agroecologia Parte I - Conceito e diferentes técnicas de cultivo

Animais em uma produção sustentada e agricultores em modelos da agroecologia

Agricultura biodinâmica

Permacultura

Agricultura natural

Sistema agroflorestal

A agricultura biodinâmica quer ajudar aqueles que lidam no campo a vencer a unilateralidade materialista 
na concepção da natureza, para que eles possam, cada um por si mesmo, achar uma relação espiritual e 
ética com o solo, com as plantas e os animais e com os coirmãos humanos.

O projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a manutenção conscientes de 
ecossistemas produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais.

Mokiti Okada (Japão, 1882-1955), concebeu a agricultura natural como alternativa para os problemas 
decorrentes da prática da agricultura convencional, na década de 1930. O método da agricultura natural 
não emprega produtos químicos ou esterco animal, e sim faz uso de compostos vegetais, que conservam 
a pureza do solo e permitem a reciclagem dos nutrientes para o desenvolvimento das plantas. O resultado 
é um solo com permanente energia vital, gerando alimento com vitalidade positiva.

A produção em sistema de agrofloresta tenta proporcionar um rendimento sustentável ao longo do tempo, 
introduzindo espécies anuais nos primeiros anos, seguidas de frutíferas semiperenes e perenes e, por fim, 
as madeiráveis, as quais podem, ainda, ser consorciadas com animais em uma mesma área. 

Agricultura orgânica

O termo agricultura orgânica é utilizado para qualquer tipo de agricultura de base ecológica.

Fonte: UNESP

Saiba mais em: 
• http://www.agrofloresta.net 
• http://www.biodinamica.org.br  
• http://www.agroecologia2009.org.br 
• http:www.sede.embrapa.br
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Por: José Maria Filho - Jornalista

Entrevista com Rogério Pereira Dias

Rogério Pereira Dias, agrônomo Coordenador de Agroecologia e 
Produção Orgânica do Departamento de Sistemas de Produção e 
Sustentabilidade (Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo; Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento)

José Maria - Qual é a diferença entre agroecologia e agrofloresta? 

Rogério Dias - Os princípios da agroecologia são norteadores das normas para a produção orgânica na 
legislação brasileira. A agroecologia engloba ciência, prática e movimento, fazer uma dissociação desses 
três elementos seria empobrecê-la. Diante disso, a agroecologia pode abarcar atividades de agrofloresta, 
extrativismo, produção orgânica, permacultura e tantas outras que visem ao desenvolvimento de sistemas 
agroalimentares que levem ao bem viver de todos.

José Maria - Este conceito de agroecologia é adequado? Sendo uma vertente que tem no centro a 
sustentabilidade socioambiental, e sendo o Brasil um país continental, que opera sua agricultura em 
meio a diversos biomas como o cerrado, a mata atlântica a e caatinga, por exemplo, quanto representa a 
agroecologia no cenário da agricultura brasileira, e em quais regiões ela é mais praticada?

Rogério Dias - É difícil citar qual seria a melhor definição para agroecologia, mas certamente passa 
pela clara manifestação de estarmos lidando no campo do conhecimento transdisciplinar, visando ao 
desenvolvimento com base no equilíbrio das relações entre a capacidade produtiva, a equidade social, a 
eficiência econômica, o uso racional e a conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, por 
meio da articulação entre o conhecimento científico, práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e 
tradicionais. Infelizmente ainda não temos estatísticas que nos permitam afirmar essa representatividade em 
termos percentuais, mas certamente são números cada vez mais significativos os das pessoas e instituições 
que têm aderido ao movimento agroecológico.

José Maria - O enorme potencial que o Brasil possui para prática da agroecologia, incentivado nos 
últimos anos pela agricultura familiar, por exemplo, trouxe quais avanços neste campo? Como o pequeno 
produtor tem se beneficiado dessa prática? Quantos produtores que atuam dentro do conceito da agroecologia 
estão cadastrados no Brasil, e quanto produzem?
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Rogério Dias - Não existe um cadastro nacional de produtores de base agroecológica: o 
que temos é um Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que é uma parte desse universo. 
Os produtores orgânicos são aqueles que fazem a opção de seguir os regulamentos e normas 
previstos pela legislação brasileira para a produção orgânica, e a partir da adesão a um dos 

mecanismos de controle previstos pela Lei, passam a poder comercializar seus produtos como orgânicos. 
Atualmente temos algo em torno de 14.300 produtores no Cadastro Nacional, sendo que esse número se 
altera quase que diariamente.

José Maria - No caso da produção animal sustentável, poderia dar um panorama do tamanho deste 
mercado, incluindo, aves, bovinos, caprinos e outros animais?

Rogério Dias - A produção animal orgânica vem crescendo em um ritmo um pouco mais lento que a 
vegetal, em função do desafio da produção de alimentos orgânicos para os animais. Atualmente no mercado 
brasileiro já é possível encontrar laticínios, carnes de aves e de bovinos, ovos e mel com certa frequência, 
variando um pouco de região para região. 

José Maria - Considerando as grandes diferenças regionais e culturais dos produtores brasileiros, 
como a agroecologia contempla a diversidade de culturas, para resgatar espécies que estão quase em 
extinção e preservar as demais? Muitos alimentos estão fora da cesta de consumo do brasileiro, seja por 
desconhecimento, seja pela baixa oferta.

Rogério Dias - Esse é um grande desafio já que caminha no sentido contrário à lógica da globalização. 
Vivemos, nas últimas décadas, um tempo de redução do número de espécies que vão para a mesa da 
população. Reverter esse quadro implica uma mobilização social contra a lógica do mercado, que está em 
curso de forma majoritária. Esse movimento de valorização do produto local, das espécies regionais e da 
gastronomia associada a isso vem crescendo em várias partes do mundo. Temos que criar cada vez mais 
políticas públicas que ajudem esse processo, como é o caso da inclusão dos produtos da sociobiodiversidade 
na alimentação escolar em todo o país.

José Maria - É inegável o sucesso do agronegócio brasileiro, e o reconhecimento mundial de que o 
Brasil é um grande exportador de commodities, sendo que a agricultura responde por uma importante fatia 
nessa balança comercial. Entretanto, o grande responsável pelo abastecimento interno do país parece estar 
focado nos pequenos produtores. Quando você acredita que esta produção voltada ao mercado interno 
possa ser transformada para uma agricultura mais limpa, sem os danos que os agroquímicos causam à 
saúde ambiental e humana? 

Rogério Dias - Não resta dúvida sobre a importância da agricultura familiar para a produção dos alimentos 
que vão para as nossas mesas. O desafio é mudar a forma de visão do alimento como simplesmente mais um 
item de consumo, e, como tal, o que manda é o preço, em detrimento da qualidade e dos valores que estão 
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por trás desses produtos. Vivemos um tempo em que economizamos na compra de alimentos 
para que sobrem recursos para a aquisição de bens supérfluos. Se não houver o pagamento de 
um preço justo pela produção de alimentos de verdade, seremos fadados a consumir o que for 

possível produzir com menor preço. Nesse quadro, muito provavelmente, o envelhecimento da população 
rural continuará a ser um problema mundial pela falta de estímulo para que os jovens permaneçam no 
campo. 

José Maria - Falando com os produtores que desejam migrar para uma agricultura mais sustentável, 
seja orgânica ou uma modalidade livre de agrotóxicos, a grande demanda é por assistência técnica que 
propicie maior produtividade. Como está a questão da assistência técnica, principalmente de agrônomos 
com conhecimento em agroecologia? Há, no Brasil, profissionais capacitados para dar assistência técnica 
específica para a produção sustentável?

Rogério Dias - Esse tem sido um dos grandes desafios que enfrentamos para a expansão da produção 
orgânica e de base agroecológica. O modelo de ensino técnico que foi implementado e continua vigorando 
na maior parte das instituições de ensino está totalmente vinculado aos pacotes tecnológicos dependentes 
dos chamados insumos modernos, como fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes melhoradas 
geneticamente. Com isso, fica muito difícil dar assistência técnica qualificada para os produtores que 
querem fazer uma agricultura de base agroecológica. Uma das melhores políticas públicas em andamento 
para enfrentar esse desafio têm sido as chamadas públicas para apoio à instalação e ao funcionamento de 
Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica (NEAs) nas instituições de ensino com cursos 
nas áreas de ciências agrárias e biológicas. Iniciado em 2010, esse projeto já conseguiu apoiar a criação 
de NEAs em 193 campi de 102 instituições de ensino de educação profissional e superior, o que permite 
que futuros profissionais de 44 universidades federais, 32 institutos federais, 18 universidades estaduais, 
4 colégios técnicos estaduais e 4 universidades privadas sem fins lucrativos já possam ter contato com 
atividades de ensino, pesquisa e extensão com base agroecológica. 

José Maria – Na segunda parte desta reportagem trataremos sobre sementes crioulas, um tema que 
está diretamente ligado à agroecologia. Poderia falar um pouco a respeito disso?

Rogério Dias - As sementes crioulas estão diretamente ligadas à questão da soberania alimentar e 
da preservação da agrobiodiversidade. Assim como anteriormente comentado a respeito da redução do 
número de espécies utilizadas em nossa alimentação, mais grave ainda é o reducionismo das variedades 
disponíveis no mercado, dentro de cada espécie. Os bancos comunitários de sementes e o trabalho dos 
guardiões de sementes têm sido fundamentais como frente de resistência para a conservação dessa 
diversidade genética. 


