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Roteiro 
• Conceitos/ Princípios; 

• Níveis de transição agroecológica; 

• Diferença entre os sistemas de produção; 

• Agroecologia e consumo; 

• Economia solidária; 

• Perfil do empreendimentos; 

• Vulnerabilidades; 

• Estratégias de Desenvolvimento Rural; 

• Experiência consolidada em Agroecologia; 

 



Agroecologia 

 Definida enquanto uma ciência que 
envolve um campo multidisciplinar, sob o qual 
esta a orientação de uma agricultura sustentável 
(CAPORAL, 2004), e vista politicamente enquanto 
uma resistência a padrões institucionais 
hegemônicos, inserindo princípios como 
cooperação, participação e uma distribuição de 
renda mais justa (Pinheiro, 2002). 



• Reciclagem de nutrientes e energia; 

• Substituição de insumos externos; 

• Melhoria da matéria orgânica e da atividade 

biológica do solo; 

• Diversificação das espécies de plantas e dos 

recursos genéticos dos agroecossistemas; 

• Integração de culturas com a pecuária; 

• Otimização das interações ambientais e da 

produtividade do sistema agrícola como um todo; 

 

Princípios básicos 

Altieri, M. (2012) 



Caporal F. e Costabeber J. (2009) 



Gliessman, 2000. et al 2007 

Níveis de transição agroecológica 



Comparação entre sistemas de produção de hortaliças  

Fonte: (Darolt, 2007) 



Agroecologia e Consumo 
  

- Trecho do relatório do painel sobre 

“Sustentabilidade Global” das Nações Unidas 

2012 : 

 

"Capacitar os consumidores para fazerem 

escolhas sustentáveis e promover o 

comportamento responsável de maneira 

individual e coletiva.” 



Economia Solidária 



Perfil dos EES 

21.763 no Brasil 

 

→ 48% com espaço de atuação no meio rural; 

→ 17% áreas urbanas e rurais; 

→ 35% apenas em áreas urbanas; 

 

Disponível no sistema de Informações em Economia Solidária (Sies), 2007 



Vulnerabilidades em ambos os campos  

• Falta de mecanismos adaptados de financiamento 
à produção e aos empreendimentos; 

• Dificuldade em manter produtividade, qualidade e 
regularidade na oferta de produtos e serviços; 

• Conflitos que emergem na gestão dos 
empreendimentos; 

• Limites na manutenção de vínculos com os 
consumidores; 

• Tensões entre a lógica de operação de circuitos de 
comercialização; 

Schmitt, C. J. (2010) 



 

 

Como elaborar estratégias de 
desenvolvimento rural? 

 



 Não há receitas prontas nem 

é possível desenvolver pacotes 

tecnológicos agroecológicos para 

se desenvolver um sistema de 

produção. 



Construção/Aprimoração das 
políticas públicas 

                              ↑↓ 

Gestores/Sociedade 
 

Adaptado de Graziano J. S; Novo rural Brasileiro  



 

• Integração: 

Ambiental X Social X Econômico X Cultural 

↓ 

  Empírico X Científico 

 

• Instituições de ensino/pesquisa/extensão; 

 



Avanços constitucionais 

• Programa de Aquisição de Alimentos(PAA)- 2006; 

• -Lei n° 11.947/2009, mínimo de 30% dos alimentos 

adquiridos no âmbito do PNAE deverão ser 

oriundos da Agricultura familiar; 

•  Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (Planapo) – Plano Brasil Agroecológico 

(2013-2015); 

•  Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Pnater), a Agroecologia foi 

assumida como enfoque científico orientador das 

ações de Ater no Brasil; 

 



Experiência consolidada 
em Agroecologia 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
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Obrigado pela 
atenção! 

"Não há nada mais poderoso do que uma 

ideia cujo tempo chegou. " Victor Hugo 

gui.silvestre@live.com 


