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RESUMO 

 

O modelo de agricultura convencional tem dado sinais de esgotamento ao produzir impactos 

socioambientais sem precedentes ao longo de sua implantação. A perda da diversidade 

biológica e sociocultural, a marginalização dos conhecimentos tradicionais, o êxodo rural são 

algumas das consequências desse modelo. Em contraponto a esta lógica, a agroecologia surge 

como uma resposta científica a agriculturas alternativas, a fim de resgatar os conhecimentos 

abandonados pela Revolução Verde e soma-los as diferentes ciências (agrárias, sociais, 

naturais), buscando como fundamentação os processos de experimentação dos agricultores. 

Dessa forma, o trabalho que se apresenta objetiva mapear as experiências de referência do 

ponto de vista agroecológico no nordeste paraense. Para isso, buscou-se primeiramente 

consultar informantes chaves que representasse as instituições de pesquisa, prestadora de 

assistência técnica e movimento social para realizar um levantamento das unidades de 

referência e caracteriza-las preliminarmente. Posteriormente foram descritas e comparadas 

três experiências mais representativas, de acordo com critérios pré-estabelecidos, como o 

tempo de implementação, a diversificação dos agroecossistemas e o próprio destaque que o 

informante as conferiu. Portanto, através dos princípios norteadores que a agroecologia se 

propõe a integrar, na qual se identificam as dimensões sociais e ecológicas, sendo 

economicamente viáveis, somando os elementos da política, da ética e da cultura, podemos 

refletir que a região apresenta unidades exitosas do ponto de vista dos princípios 

agroecológicos sob diferentes perspectivas.  

Palavras-chaves: agroecologia; diversidade; experiências de referência.   
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ABSTRACT 

 

The conventional agriculture model has given signs of exhaustion to produce unprecedented 

social and environmental impacts throughout their deployment. The loss of biological and 

sociocultural diversity, marginalization of traditional knowledge, the rual exodus are some of 

the consequences of this model. In contrast to this logic, agroecology emerges as a scientific 

answer to alternative agriculture in order to rescue the knowledge abandoned by the Green 

Revolution and adds them the different sciences (agricultural, social, natural), seeking as 

reasons the trial processes of farmers . Thus, the work that is presented objectively map the 

reference experiences of agroecological point of view in northeast Pará. For this, it sought to 

first consult key informants representing research institutions, service provider and social 

movement to carry out a survey of reference units and features them preliminarily. Later they 

were described and compared three most representative experiences, according to pre-

established criteria, such as the implementation time, the diversification of agricultural 

ecosystems and the very highlight the informant gave them. Therefore, through the guiding 

principles that agroecology aims to integrate, in which they identify the social and ecological 

dimensions, being economically viable, adding the elements of politics, ethics and culture, we 

can reflect that the region has successful units of the point agroecological principles of view 

from different perspectives. 

Keywords: agroecology; diversity; Reference experiments. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo de produção e consumo da agricultura convencional
1
 difundido por políticas 

baseadas em técnicas e lógicas baseados na química, mecânica, genética e energética 

(ALTIERI, 2012), conformam o pacote tecnológico do que se convencionou a chamar por 

revolução verde
2
 e tem sido responsável por um conjunto de externalidades que levaram a 

uma crise socioambiental instalada na organização da sociedade. (CAPORAL, 2009). 

O campo brasileiro alterou sua paisagem diversificada para ambientes altamente 

simplificados e homogeneizados, que viriam a atender os interesses internacionais com a 

exportação de matéria prima para o beneficiamento de produtos nas grandes indústrias dos 

países de capitalismo central (como acontece, por exemplo, com a produção de 

agrocombustíveis e ração animal). Os monocultivos abriram espaço para grandes plantações 

de grãos e oleaginosas como: soja, cana-de- açúcar, eucalipto, dendê. Altieri (2012) aponta 

que a soja ocupa extensões maiores do que qualquer outro cultivo no país, com 21% das terras 

cultivadas. Ou seja, culturas que na prática não abastecem o consumo alimentar interno e sim 

externo, agroexportador.   

Balestro e Sauer (2013) identificam três grandes consequências, consideradas pelos 

autores como desastrosos, deste modelo agropecuário hegemônico. O êxodo rural, expresso 

no choque demográfico, em que na década de 1960, 70% da população habitava no meio 

rural, chegando a 30% em 1990. A ampliação da concentração fundiária, intensificando os 

conflitos agrários no campo. E os impactos profundos sobre o meio ambiente. 

A agricultura convencional está fundada em dois objetivos que se relacionam: a 

maximização da produção e do lucro (GLIESSMEN, 2001), baseada em uma lógica de 

                                                           
1
 Adota-se como agricultura conservadora, todas aquelas ideias e práticas que conservem o modelo dominante de 

produção, que se opõe a mudanças. Glissman (2001) identifica seis práticas como a espinha dorsal da agricultura 

convencional, que são: o cultivo intensivo do solo, monoculturas, irrigação, aplicação de fertilizante inorgânico, 

controle químico de pragas e a manipulação de genética de plantas cultivadas. 
2
 Entende-se por Revolução Verde, a introdução em larga escala, a partir da década de 1950, de uma pacote 

tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões de terra- 

iniciado com os avanços tecnológicos do pós-guerra baseado em um difusionismos tecnológico e em uma base 

ideológica de valorização do progresso, a fim de solucionar a fome no mundo. Esse processo vinha sendo 

gestado desde o século XIX, e no século XX, passou a se caracterizar como uma ruptura com a história da 

agricultura. Foram modificações radicais que transformaram a base da agricultura, como o conhecimento milenar 

dos camponeses substituído pelo conhecimento científico; os recurso endógenos antes utilizados sem muitos 

custos pro agricultor, passou a ser substituído por insumos exógenos e industriais; o trabalho que era realizado 

em consonância com a natureza, foi fragmentado em partes – agricultura, pecuária, sociedade- e cada esfera 

passou a ser considera em separado, quebrando a unidade entre ser humano e natureza. Assim, a revolução verde 

contribuiu para marginalizar grande parte da população rural (COX; PEREIRA, 2012) 
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eficiência máxima em curto período de tempo e produtivismo com base na exploração dos 

recursos humanos e naturais de maneira degradantes (LEFF, 2005 CITADO POR SOUZA e 

MARTINS, 2013). Estes são alguns princípios responsáveis pela atual crise herdada desde a 

revolução industrial, no começo do século 19.  

Toledo (2005) destaca que a agricultura convencional provocou um impacto cultural 

sem precedentes: a destruição da memória cultural acumulada por no mínimo 10.000 anos de 

interação entre a sociedade humana e natureza. Enquanto que a modernidade criou formas de 

compreensão e articulação com a natureza, remontando apenas o início da revolução 

industrial. (TOLEDO, 2005). 

Essa mesma lógica também passou a orientar o modelo básico para a pesquisa e o 

ensino na área das ciências agrárias (CAPORAL e COSTABEBER, 2003). O regime militar 

no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 investiu grandes parcelas do recurso estatal neste pacote 

tecnológico através de crédito subsidiado, associado com a oferta de assistência técnica e 

recursos públicos para a pesquisa e preparação de profissionais (BALESTRO e SAUER, 

2013). 

Nesse contexto, o campesinato foi pressionado a seguir três caminhos: i) sair do 

campo em busca de ”alternativas”, já que produzir tradicionalmente passou a ser cada vez 

mais desvalorizado social e economicamente; ii) adotar o pacote tecnológico imposto pelo 

capital financeiro, através de incentivos de pesquisa e assistência técnica tanto de cunho 

privado quanto público, o que quase sempre acarretava em insucesso, já que pequenos 

agricultores/as não possuíam o poder aquisitivo suficiente para manter grandes custos com 

insumos externos a propriedade; iii) buscar saídas para resistir ao avanço do agronegócio, 

mesmo com dificuldades. 

A partir da última alternativa assinalada, que é pontuada em última instância, 

justamente por ser a que menos teve condição favorável a ser adotada, é que surge a 

perspectiva agroecológica. Para dar suporte a resistência dos povos do campo, que não 

poderiam e que não queriam se enquadrar aos monocultivos, às sementes híbridas 

(inicialmente) e transgênicas (na atualidade), aos fertilizantes químicos, aos maquinários 

importados e às grandes extensões de terras. 
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O agronegócio, que nada mais é do que a intensificação da revolução verde no século 

XXI, produz cotidianamente efeitos que retiram do/a agricultor/a o controle do conhecimento 

associado ao seu próprio trabalho, criando um mecanismo que ao mesmo tempo expropriou o 

saber-fazer das comunidades rurais e transferiu esse poder para as corporações do 

agronegócio transnacional. (PETERSEN; DEL SOGLIO; CAPORAL, 2009). 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a Agroecologia se constitui num paradigma 

capaz de contribuir para o enfrentamento da crise socioambiental da nossa época. Uma crise 

que, para alguns autores, é, no fundo, a própria crise do processo civilizatório (CAPORAL, 

2009). Gliessman (2001) entende a agroecologia como a aplicação dos princípios e conceitos 

da ecologia ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis. 

Machado e Machado Filho (2014) tentam conceituar a agroecologia afirmando que 

nada mais é do que um método, um processo de produção agrícola – animal e vegetal – que 

resgata os saberes que a “revolução verde” destruiu ou escondeu, incorporando-lhes as 

conquistas científicas e tecnológicas acumulados nos últimos 50 anos. 

Para Feiden (2005) a agroecologia é uma ciência em construção com características 

multidisciplinares. Leff (2002) ainda reforça que é nesta ciência que se entrelaçam saberes 

muito mais difuso de ordem ética e cultural, que muitas vezes determinam as práticas 

concretas e as formas de intervenção das sociedades camponesas e comunidades indígenas, na 

configuração de seus agroecossistemas produtivos. 

No Brasil, houve um “arejamento” nas instituições de pesquisa e extensão, a partir do 

final da década de 1990, com a chegada de inúmeros profissionais que buscaram 

aprofundamento sobre a questão agroecológica fora do Brasil (PETERSEN et. al. citado por 

SOUZA e MARTINS, 2013). Somados esses fatos, a mobilização da sociedade civil 

organizada, passou-se a pautar a necessidade de mais incentivo a questão a agroecológica 

através de políticas públicas. 

Como exemplo significativo dessa abertura institucional, é que se materializa em 2012 

a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, por meio do Decreto no 

7.794 afim de organizar políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica 

(CIAPO / MDA, 2013). 
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Nesse processo, foram lançados também, em 2013, os editais para financiamento de 

Núcleos de Estudos Agroecológicos (NEAs), vinculado às instituições de pesquisa e institutos 

federais a fim de fomentar a formação e a extensão da pesquisa aproximada aos princípios 

agroecológicos. 

Assim, Caporal (2009) ressalta que a agroecologia enquanto ciência não deve ser 

confundida com uma teoria sobre o desenvolvimento rural, sobre metodologias participativas 

ou construção e validação do conhecimento técnico.  Mas busca nos conhecimentos e 

experiências acumuladas, um método de estudo e intervenção que contribua para 

transformações sociais necessárias que busquem um padrão de produção e consumo mais 

sustentável. 

Dialogando com Caporal (2009), sobre a importância de tomar conhecimento das 

experiências de agricultores/ as em torno da agroecologia, é que o trabalho que se apresenta, é 

motivado pela seguinte pergunta: existem experiências agroecológicas na porção Amazônica 

do nordeste paraense? 

A fim de realizar um levantamento preliminar das experiências existentes embasadas 

em princípios agroecológicos, o trabalho também contribuirá para o mapeamento de unidades 

de referência do Núcleo de Estudos Agroecológicos AJURI (Chamada MDA/CNPq Nº 

39/2014) vinculado ao Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural ligado a UFPA, 

ajudando ainda na definição das ações propostas dentro do projeto NEA AJURI. 

Por este motivo, o presente estudo objetivou caracterizar os agroecossistemas 

considerados de referência do ponto de vista agroecológico no nordeste paraense. Para tanto, 

foram primeiramente caracterizadas e posteriormente as experiências mais representativas 

foram descritas e comparadas. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Aspectos históricos da agroecologia 

O debate acerca da agroecologia surge na década de 1930 como sinônimo de ecologia 

aplicada a agricultura. No entanto, existiram dificuldades de entender o que as duas ciências 

teriam em comum: a ecologia acreditava que seu destino seria se ater ao estudo dos 

ecossistemas naturais e à agronomia o estudo da produção alimentar vegetal (GLIESSMAN, 

2001). Em virtude da epistemologia da fragmentação do conhecimento e a busca de sua 
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especialização, a junção se dissolveu em pouco tempo, mas abriu caminhos para a 

possibilidade de sua futura construção. 

A discussão é retomada durante a década de 1960, se intensificando em 1970, como 

crítica ao modelo da Revolução Verde, que começara a dar sinais de seus impactos negativos 

às populações do campo. A agroecologia então surge como consequência de uma busca de 

suporte teórico para as diferentes correntes de agricultura alternativa e, como resposta aos 

críticos dessa proposta, que consideravam a agricultura alternativa como uma opção 

retrógrada (ASSIS, 2005).  

Moreira e Carmo (2004) identificam duas correntes mais expressivas que vêm se 

destacando nos últimos 30 anos no desenvolvimento da agroecologia. Uma é a linha norte 

Americana, especialmente do estado da Califórnia. E outra é localizada na Europa (em 

especial na Espanha), onde o estudo foi amadurecido a partir da interação entre as disciplinas 

científicas e as próprias comunidades rurais, principalmente da América Latina. 

No terreno norte Americano, os principais teóricos que vêm despendendo 

preocupações no sentido do pensamento de sistemas mais simétricos e adequados às 

diferentes realidades são Miguel Altieri e Stephen Gliessman, que estudam diferentes porções 

da América Latina. 

Altieri foi quem contribuiu para a popularização do tema nos anos 1980 (GUBUR e 

TONÁ, 2012). O mesmo apontava que, a ideia central da agroecologia é ir além de práticas 

agrícolas alternativas e se construir tanto como ciência quanto como um conjunto de 

princípios norteadores a diferentes agroecossistemas, valorizando sua complexidade. A 

diversidade de cultivos e criações, a resiliência (capacidade de recuperação) e eficiência do 

ponto de vista energético, constituem os esteios de uma estratégia fortemente vinculada à 

noção de soberania alimentar (ALTIERI, 2012). 

Altieri (2012) aponta a monocultura como a maior expressão da difusão do modelo 

conservador.  Na qual homogeneíza as paisagens rurais, eliminando os mecanismos naturais 

de controle de pragas tornando os agroecossistemas dependentes dos agrotóxicos, de grandes 

extensões de terra e consequente adoção das sementes transgênicas.  

A ideia de progresso dessas monoculturas associa a diversidade genética como 

negativa e, portanto, ligada ao subdesenvolvimento, à baixa produtividade e a pobreza. 

Estimativas afirmam que 90% da ingestão das calorias no mundo venham apenas de 30 
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culturas, ou seja, uma pequena amostra da diversidade de culturas disponíveis. Paralelo a isso, 

as variedades crioulas vão sendo progressivamente abandonadas, tornando-se verdadeiras 

relíquias. No Brasil, a soja ocupa extensões maiores do que qualquer outro cultivo, definindo 

o caráter agroexportador do atual modelo (ALTIERI, 2012) 

Gliessman (2001) reflete sobre o conceito de sustentabilidade, no qual deriva do latim, 

sustineri, que significa “manter existindo”. Portanto como a perpetuidade não pode ser 

demonstrada no presente, a prova da sustentabilidade permanece sempre no futuro, fora do 

alcance.  

Porém o mesmo autor sugere algumas características que podem ser consideradas para 

um agroecossistema sustentável, que são: ter efeitos negativos mínimos e não liberar 

substância tóxica ou nociva na atmosfera e em rios, lagos ou mares; preservar e recompor a 

fertilidade do solo; usar a água de maneira racional de modo que permita a recarga dos 

depósitos aquíferos; depender principalmente de recursos de dentro do agroecossistema, 

incluindo comunidade próxima; trabalhar para conservar e valorizar a diversidade biológica; 

garantir igualdade de acesso e práticas (GLISSMAN, 2001). 

Para Gliessman (2001) a agroecologia é um conjunto de conceitos e princípios para o 

desenho do manejo dos agroecossistemas sustentáveis. 

A escola europeia também produziu significativas contribuições para o entendimento 

do pensamento agroecológico. Servilla Guzmán (2001) proporcionou uma abordagem mais 

ampla da agroecologia, na qual as variáveis sociais ocupam papel relevante e aponta a 

necessidade de ultrapassar o âmbito da propriedade ou da técnica concreta, e ir ao encontro de 

propostas coletivas, que transformem as relações de dependência em construção de 

autonomia. A agroecologia assim, se dispõe a transformar os mecanismos de exploração 

social e ambiental, que gira em torno do valor de troca capitalista em detrimento do seu valor 

de uso.  

2.2. Agroecologia no Brasil 

No Brasil, a contestação à Revolução Verde surgiu como movimento da “agricultura 

alternativa” a partir da década de 1970 com adeptos principalmente entre profissionais e 

estudantes (PADULA et. al, 2013). Importantes intelectuais brasileiros passaram a se 

preocupar com a questão, como é o caso de José Lutzenberger, um dos primeiros ativistas 
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ambientais do país; Adilson Paschoal, que estudou o efeito dos agrotóxicos nos 

agroecossistemas; Ana Primavesi, pesquisadora pioneira em considerar o solo como 

organismo vivo; Luiz Carlos Pinheiro, que desenvolveu o pastoreio racional Voisin – PRV; e 

Sebastião Pinheiro, que destacou a denúncia das contaminações por agrotóxicos (GUBUR e 

TONÁ, 2012). 

Caporal (2009) contribuiu na formulação conceitual desta nova ciência definindo 

como um enfoque científico destinado a apoiar a transição de modelos de agricultura 

convencional para desenvolvimento de agriculturas mais sustentáveis. Para isso, o autor 

considera transição como um processo capaz de implementar mudanças multilineares e 

graduais nas formas de manejo dos agroecossistemas. 

Corroborando nesse sentido, Gomes (2005) afirma que a agroecologia é considerada 

uma disciplina científica que ultrapassa os limites da própria ciência, ao pretender tratar 

questões não tratadas pela ciência clássica (relações sociais de produção, equidade, segurança 

alimentar, autonomia, qualidade de vida) e ao colocar como referencial norteador o diálogo de 

saberes, se propõe ao desafio permanente de construir pontes entre o saber técnico-científico e 

o saber cotidiano. 

A agroecologia se propõe a superar a concepção de ciência como fonte única de 

conhecimento válido (GOMES, 2005) enquanto reconhece, valoriza e estuda os chamados 

saberes populares, tradicionais ou locais (GOMES e ASSIS, 2013). Procura ser integradora, 

rompendo com o isolacionismo das ciências e das disciplinas geradas pelo paradigma 

cartesiano (CAPORAL, 2009). 

Gomes (2005) resgata a proposta de um pluralismo metodológico para a produção do 

conhecimento agrário, como parte da base epistemológica da agroecologia. Assume-se então, 

que o conhecimento agroecológico não está acabado e pronto para ser difundido. Ele está em 

permanente construção, o que implica a escolha de métodos, procedimentos e práticas 

pedagógicas que facilitem a emergência de novos saberes (GT-CCA / ANA, 2007). 

O pressuposto que deve orientar a construção do conhecimento agroecológico é o de 

que a aprendizagem só tem sentido quando se apreende a razão de ser do conteúdo, do 

assunto, do objeto em questão (CTA/ZM, 2006 citado por GT-CCA / ANA, 2007). O respeito 
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aos saberes dos agricultores e agricultoras deve estar vinculado do contexto em que eles são 

produzidos (GT-CCA / ANA, 2007). 

Em contraponto, os críticos desta ciência afirmam que este elemento submete o 

conhecimento à volta ao passado, ao atraso (FEIDEN, 2005). A matriz tecnológica da 

agroecologia não defende nem subordinação dos camponeses ao capital, nem a reificação da 

vida bucólica camponesa baseada numa pobreza engrandecedora (CARVALHO, 2007).  

Um dos grandes desafios permanentes da agroecologia comentados por Gomes (2005), 

é o de suprir a necessidade de criar novas tecnologias que garantam a otimização do trabalho 

dos agricultores e quando possível, readequar as tecnologia que até então foram construídas 

em vistas a reduzir a “penosidade” do trabalho sem deixar que se pratique como uma mera 

substituição de pacote tecnológico. 

Retomamos Gliessman (2001) que complementa que a agricultura planejada para o 

futuro deve ser tanto sustentável como altamente produtiva para poder dar conta de alimentar 

a humanidade crescente. Portanto se apropriar e acessar avanços tecnológicos acumulados até 

então, é também um dever da proposta agroecológica. 

Dessa forma “o saber agroecológico contribui na construção de um novo paradigma 

produtivo ao mostrar a possibilidade de produzir „com a natureza” (LEFF, 2002). Muito 

embora não exista produção “fora da natureza” o modelo da Revolução Verde e do 

agronegócio desenvolve-se com base em tecnologias “contra a natureza”, que desgasta e 

impede processos naturais que estão no alicerce do manejo agroecológico (GUBUR e TONÁ, 

2012). 

As publicações se estenderam a Caporal e Costabeber (2003), que alertam que não se 

deve confundir os “estilos de agricultura alternativa” com agroecologia, que se baseia em 

princípios mais amplos, ao passo que as agriculturas alternativas (orgânica, biológica, natural, 

biodinâmica, dentre outras) podem estar limitados a atender um nicho de mercado 

“ecologizado” e por vezes, elitizado. 

Segundo Moreira e Carmo (2005) o discurso da “ecologização” vem agregando 

diversas concepções que se encontram na busca do novo, dando a impressão que acima dos 

interesses de classes poderá se chegar à sustentabilidade. O que se pode perceber é que a 

etiqueta é facilmente traduzida em uma prática onde o sustentável serve para justificar o 
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desenvolvimento econômico. Que complementa Sevilla-Guzmán e Woodgate (1997, citado 

por MOREIRA e CARMO, 2005) é o pensamento ecotecnocrático da sustentabilidade, que a 

agroecologia rejeita e busca alternativas. 

Os termos “agroecologia” e “sustentável” passaram a ser disputados por setores 

representantes justamente dos interesses do modelo convencional. Em contraponto,  a 

agroecologia ressalta o processo de organização social e transformação da realidade desigual, 

indo além da luta econômica imediata e coorporativa, por vezes assistencialistas. A mesma 

contribui na construção de outro projeto para o campo. Entretanto, este projeto é incompatível 

com o sistema capitalista e carece, em última instância, de sua superação (GUBUR e TONÁ, 

2012). 

Porém, em meio às contradições existentes em diferentes correntes que se intitulam 

em nome do “sustentável” ou “agroecológico”, é possível encontrar sinais de avanços no meio 

institucional. 

No âmbito institucional/ governamental o poder público respondeu as reinvindicações 

de sociedade civil organizada e instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica – PNAPO, por meio do Decreto no 7.794, de 20 de agosto de 2012, com o objetivo 

de “integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutores da transição 

agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, como contribuição para o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável 

dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis” (CIAPO/ MDA, 2013). 

Ainda não se tem de forma sistematizada uma avaliação publicada dos avanços, 

limites e desafios da PNAPO, provavelmente em virtude do pouco tempo em que a política 

está em curso.  

No campo acadêmico/ científico é notório o crescimento do campo agroecológico nos 

últimos anos ainda que a agroecologia não seja adotada de forma macro estratégica nas 

universidades, centro de pesquisa e empresa de assessoria (SOUZA e MARTINS, 2013). 

Como exemplo percebe-se o aumento dos grupos de pesquisa que se intitulam “por 

agroecológicos”. Segundo informações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), no primeiro censo que contemplou o tema, realizado em 2000, 

existiam 06 grupos de pesquisa que mencionavam “agroecologia” em seu nome ou descrição. 
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Em 2010, passaram a ser 90. Em 2012, chegam a 226. (CNPq, 2012 citado por SOUZA e 

MARTINS, 2013)). 

Nesse rumo, em 2013, se inicia a iniciativa do Departamento Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário (DATER/MDA), em conjunto 

com o CNPq, para formatar editais voltados a construção de Núcleos de Estudo em 

Agroecologia e Produção Orgânica como incentivo a construção de saberes intercambiados 

entre o meio técnico – científico e sociedade rural. Em 2013 foram mais de cinquenta núcleos 

criados no Brasil inteiro (CARDOSO, 2013).  

No Pará, existem 5 Núcleos de Estudos Agroecológicos e uma Rede de NEA's 

(RNEA), que estão vinculados a Universidades Federais, Instituto Federais e Empresa de 

Pesquisa. Alguns deles não acessaram o edital da referente política, mas mantêm o Núcleo de 

forma a buscar investimentos internos (nas instituições) ou via projetos governamentais. 

Os NEA's têm por objetivo geral: i) sensibilizar a sociedade civil em torno da 

necessidade de transformar o atual modelo de produção agropecuário para um mais 

sustentável; ii) proporcionar capacitação acerca da agroecologia, especialmente com agentes 

de ATER, estudantes, agricultores (as)  iii) mapear as experiências existentes em agroecologia 

na região de atuação do Núcleo. (NEA AJURI - MDA/CNPq Nº 39/2014). 

QUADRO 1 – Núcleo de Estudos Agroecológicos no Pará 

Edital MDA/ CNPq Município 

NEA AJURI – UFPA(Chamada MDA/CNPq Nº 

39/2014) 
Região Metropolitana de Belém 

NEA PUXIRUM – EMBRAPA Amazônia Oriental 

(Chamada MDA/CNPq Nº 38/2014) 
Região Metropolitana de Belém 

NEA UFRA Campus Paragominas(Chamada 

MDA/CNPq Nº 39/2014) 
Paragonimas 

NEA UFRA Campus Capitão Poço eRNEA 

(Chamada MDA/CNPq Nº 39/2014) 
Capitão Poço 

NEA IFPA Campus Castanhal (não acessou o 

edital) 
Castanhal 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2. 3. Princípios agroecológicos aplicados aos agroecossistemas amazônicos no nordeste 

paraense 

Os seres humanos têm que estar em condições de viver para poderem 'fazer 

história'. Mas da vida fazem parte, sobretudo comer e beber, habitação, vestuário 

e ainda algumas outras coisas. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção 

dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida 

material, e a verdade é que este é um ato histórico, uma condição fundamental de 

toda a história, que ainda hoje, como há milhões de anos, tem que ser realizado 

dia a dia, hora a hora, para ao menos manter os seres humanos vivos (MARX; 

ENGELS, 1984 citado por FEIDEN, 2005 p.61). 

A modificação de um ecossistema natural pelo ser humano, para a produção de bens 

necessários à sua sobrevivência, forma o agroecossistema (FEIDEN, 2005). Que dependendo 

da forma de manejo a qual o/a agricultor/a desenvolve, o agroecossistema pode ser mais ou 

menos artificializado. 

Desse modo, a unidade básica de estudo e trabalho em agroecologia, são os 

agroecossistemas, não qual Gliessman (2001) busca analisa-lo ao encontro de sua definição. 

Agroecossistemas são ecossistemas com modificações humanas, que são estrutural e 

funcionalmente diferentes dos ecossistemas naturais, dos quais diferem nos seguintes 

aspectos: i) o fluxo de energia nos agroecossistemas é aberto, ou seja, dirigidos para fora do 

sistema em época de colheita, as fontes de energia auxiliares são os combustíveis processados 

(junto com o trabalho humano e animal); ii) a ciclagem de nutrientes é reduzida, o manejo 

humano reduz a diversidade, visando maximizar os rendimentos de determinados alimentos 

que são como “carro chefe” da unidade de produção; iii) a diversidade biológica é reduzida 

com as plantas e os animais principais estando submetidos à seleção humana; iv) controle é 

externo e motivado por certos objetivos. 

 É necessário entender o agroecossistema como um sistema integrado a diversos 

aspectos ecológicos, sociais e econômicos e não como atividades agrícolas entendidas 

isoladamente na unidade de produção. Este sistema possui correlações biológicas, no aspecto 

de sua sustentabilidade.  

Monteiro (2012) analisa que o estabelecimento dos limites físicos desse “local de 

produção agrícola” é arbitrário. É preciso dar centralidade ao trabalho da família, que são os 

protagonistas do manejo desses espaços. Muitas vezes os agroecossistemas das famílias 

extrapolam os limites físicos de uma propriedade familiar ou de um lote de assentamento, pois 



16 
 

há outras áreas as quais a família despende trabalho, como é o caso de locais de uso 

comunitário, rios, lagos açudes, áreas de mata nativa onde é praticado o extrativismo, entre 

outras. 

O entendimento elaborado por Monteiro (2012) permite entender diferentes realidades 

encontradas em território amazônico, na qual a coevolução entre sistemas naturais e sociais 

extrapolam a geografia determinada como propriedade familiar e inclui o trabalho, que altera 

a natureza, em outras dimensões, por exemplo, do trabalho coletivo em outros espaços não 

nominados pela família e do extrativismo. 

Almeida (2001 citado por MONTEIRO, 2012) elenca atributos dos agroecossistemas 

que devem ser percebidos em produções sustentáveis da agricultura camponesa: 

produtividade, estabilidade, flexibilidade, resiliência, equidade e autonomia. 

Para Altieri (2012) no coração da estratégia da agroecologia está a ideia de que um 

agroecossistema deve imitar o funcionamento dos ecossistemas locais, deve exibir uma 

ciclagem de nutrientes, uma estrutura complexa e uma elevada biodiversidade. 

Portanto cabe fazer breve referencias de princípios e técnicas que regem a 

agroecologia aplicada a agroecossistemas mais sustentáveis. Costabeber e Caporal (2003) 

apontam para os princípios fundamentais da agroecologia, na qual engloba os processos 

ecologicamente apropriados, socialmente justos e economicamente viáveis, que reconheçam a 

importância fundamental das dimensões culturais e políticas de cada comunidade, e que 

permita tratar com ética, respeito e solidariedade as gerações futuras e atuais no que se refere 

à conservação e reconstrução da biodiversidade ecológica e sociocultural. 

Abaixo, segue o quadro com formulações básicas sobre os princípios construídas pela 

agroecologia, por diferentes autores: 

QUADRO 2: Princípios agroecológicos ligados à sua aplicação prática 

Princípio agroecológico Conceito e técnica aplicada 

Ecológico 

Busca de maior complexidade ecológica dos sistemas de produção. 

Quanto mais diversificados e integrados forem os sistemas de cultivos e 

criações mais próximos estarão da sustentabilidade ambiental desejada e 

possível. Utilização de cobertura vegetal, de sementes crioulas, fixadoras 

de nitrogênio, o uso de cobertura morta, de adubos orgânicos, 

compostos, (CAPORAL, 2009).  
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Econômico 

Perspectiva da economia, que não privilegie apenas o aumento de 

produção e produtividade de cultivos e criações isoladas, mas a 

produtividade total dos sistemas. A Economia Ecológica deve incorporar 

as externalidades negativas que a afetarão a toda a sociedade e os 

serviços ambientais prestados a esta mesma sociedade. Inclusive, 

contabiliza-los nos cálculos econômicos. (CAPORAL, 2009) 

Social 

As propostas produtivas da agroecologia, em sua dimensão de 

desenvolvimento social, deve destruir a ideia dos produtores como 

objeto a ser estudado. Na realidade, a família camponesa está no núcleo 

central da tomada de decisão no âmbito das referidas propostas. Ou seja, 

as variáveis sociais assumem papel relevante no sentido de as 

experiências produtivas apontarem para a proposta da ação coletiva 

(GUZMÁN, 2005) fundadas na justiça e equidade social.  

Cultural 

A “identidade cultural” das pessoas que vivem e trabalham em um dado 

agroecossistema deve ser reconhecida como ponto de partida do 

desenvolvimento rural mais sustentável. Porém, alerta-se para a 

necessidade de um processo de problematização sobre os elementos 

formadores da cultura dominantes. Ou seja, as culturas sociais e 

ambientais que prejudiquem o meio ambiente e a equidade social, não 

devem ser estimuladas. (COSTABEBER e CAPORAL, 2003). 

Político 

Molina (2013) defende uma agroecologia política, entendida como 

ideologia geral, capaz de produzir normas e critérios morais, bem como 

canalizar as pressões sociais presentes na dinâmica dos conflitos 

agrários. Gomes (2005) conclui, afirmando que a proposta da 

agroecologia deve ir ao encontro da democratização da produção e na 

circulação do conhecimento.  

Ético 

Sobre a ética Gomes (2005) ressalva que a consideração social e humana 

não pode ficar como mera abstração, ou seja é necessário o compromisso 

ético para ultrapassar o discurso sobre relações sociais e ambientais 

excludentes e produzir ciência no “mundo da vida” e com e para a 

“comunidade estendida de pares”. 

Fonte: Elaborado pela autora 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização do estudo 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória que de acordo com Gil (2008) é o método 

que apresenta menor rigidez no planejamento, envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas e estudos de caso.  

Para o mesmo autor, muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-

se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão 

com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um 
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problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados (2008). 

3.2. Local do estudo 

A pesquisa se realizou na mesorregião do Nordeste Paraense, que é uma das seis 

mesorregiões do estado do Pará. É formada pela união de 49 municípios agrupados em cinco 

microrregiões: Bragantina (13 municípios), Cametá (07 municípios), Salgado (11 

municípios), Guamá (13 municípios) e Tomé-Açu (05 municípios). 

 

FIGURA 1 – Mapa do nordeste paraense 

 
Fonte: wikipedia 

Em relatório analítico do Território Nordeste Paraense sobre Desenvolvimento 

Sustentável e Gestão Estratégica dos Territórios Rurais no Estado do Pará (2011), a equipe de 

pesquisa analisa o perfil do território, que pode ser transportado para uma reflexão da 

mesorregião com um todo, na qual configura a região como heterogênea por guardar: 

(...) relação com os diferentes movimentos históricos dos fluxos migratórios, 

cuja origem está na colonização do século XVI, mas que se alterou 

profundamente dos anos 60 aos anos 80 do século passado, em face aos 

processos recentes e diferenciados de penetração do capital, os quais impactaram 

as relações socioambientais, particularmente, relacionados às estruturas agrícolas 

e extrativistas modernas, frontalmente opostas às formas rudimentares de um 

modo de vida articulado ao mundo rural. p. 5 

3.3. Procedimentos metodológicos 

A metodologia a ser utilizada no estudo que se apresenta, se constituiu primeiramente 

na revisão de literatura e levantamento de dados secundários sobre a perspectiva 

agroecológica e relacionados com agroecossistemas de base agroecológica, desde o cenário 

mundial e nacional, até estudos referentes ao nordeste Paraense. 
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Optou-se por construir uma carta consulta (ver apêndice 1) contendo perguntas ligadas 

a pesquisa, para ser aplicada junto às pessoas que representem instituições e organizações 

chaves, que tenham atuação direta com a temática proposta na pesquisa. São estes atores: 

Núcleo de Estudos em Agroecologia - Instituto Federal do Pará, Núcleo de Estudos em 

Agroecologia AJURI - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Estudos em Agroecologia 

em Capitão Poço, Núcleo de Estudos em Agroecologia em Paragominas, Empresas Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária Amazônia Oriental, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, Núcleo de Desenvolvimento e Extensão Territorial Nordeste Paraense I e EMATER. 

Dessa forma, os informantes chaves são pessoas escolhidas dentre os outros 

informantes, para colaborar mais ativamente da pesquisa, os quais são escolhidos pelo 

pesquisador (a) de acordo com seus critérios (ALBUQUERQUE et. al. 2008 citado por 

MIRANDA, 2011). 

Nesse sentido, consideraram-se como representativo da porção do nordeste paraense 

as organizações e instituições que reconhecidamente tem atuação no tema. Buscaram-se então 

os atores institucionais que compõe e que tem relação direta com o Núcleo de Estudos 

Agroecológicos AJURI, vinculado a UFPA no qual esta pesquisa está articulada. 

O projeto NEA Ajuri acessou o edital dos NEA‟s em 2014, para executa-lo em 2015 – 

2016. É composto por uma equipe diversa de pesquisadores/as, professores/as, técnicos/as, 

estudantes. Este trabalho corrobora com um de seus objetivos principais: realizar um 

levantamento das experiências de referências em agroecologia na região em que atua. O 

mapeamento das experiências está relacionado à estratégia da Associação Nacional de 

Agroecologia de mapear e tornar público tanto a diversidade de experiências agroecológicas 

existentes, quanto os meios para acessá-la, pois ao final a listagem contribuíra para inserção 

de novas experiências no site: agroecologia em rede. 

Para efeito de caracterização e comparação das experiências agroecológicas, criou-se 

três categorias: a) instituições de pesquisa; b) movimentos sociais e; c) prestadoras de 

assistência técnica. Essas organizações que assumem a linha agroecológica como prioritária e 

que tem um alcance considerado no território apontado apresentam, aparentemente, noções e 

abordagens distintas sobre o que são Unidades Agroecológicas de referência. 
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Ao final da caracterização geral das unidades agroecológicas, acredita-se se construir 

um quadro contendo uma diversidade representativa no que se concerne experiências 

agroecológicas regionais de referências e seus princípios norteadores. 

Após a coleta de listagens de unidades de produção com base em princípios 

agroecológicos com os grupos acima mencionados, foi realizado a aplicação de um 

questionário aberto (ver apêndice 2) que identifique qual é a noção de um agroecossistema de 

referência em agroecologia. O que se entende como agroecologia de cada informante. 

Gil (2008) ressalta que o questionário aberto proporciona que os/as respondentes 

ofereçam suas próprias respostas, este tipo de questão possibilita ampla liberdade de resposta. 

Como por exemplo: o que você entende como um agroecossistema de referência? 

Os questionários também contemplavam questões referentes às unidades produtivas 

indicadas por cada informante, com a intenção de buscar informações suficientes para a 

tipificação dos agroecossistemas, mesmo sem visita-los ou pesquisa-los diretamente. 

A partir das informações coleadas, foi realizada a classificação dos dados em 

tipologias, que identifique as similaridades e singularidades de cada unidade e abarque as 

experiências em grandes “tipos” de agroecossistemas. 

3.4. Definição de uma amostra para aprofundar a caracterização 

Dessa forma, para entender o panorama geral de como as práticas nas unidades de 

produção foram construídas optou-se por agrupar as unidades elencadas em suas semelhanças 

de como foram concebidas. Traçando então, uma tipificação de forma genérica segundo as 

informações disponíveis pelas pessoas chaves. 

Seguindo a base de conceptualização de tipificação exposta por GARCIA FILHO 

(1999), no Guia Metodológico do Convênio INCRA/FAO p.25 que nos remete que:  

(...) não há uma tipologia padrão, válida para qualquer situação. É a realidade 

estudada que diz quais são os critérios mais pertinentes para agrupar os 

agricultores. Tampouco existe uma fronteira rígida entre cada tipo de produtor. 

Na realidade, os produtores estão sempre em evolução e podem mudar seus 

sistemas de produção ou passar de uma categoria social a outra. 
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Portanto, alertamos para o limite da comprovação de tais inclinações, devendo se ater 

no trabalho de uma “pré-tipologia”, que deverá ser confirmada por intermédio de pesquisas 

mais aprofundadas. 

As experiências foram apresentadas em 03 grandes grupos que se dividem em: i) 

sistemas de produção concebidos sob uma intervenção externa, especialmente no sentido da 

orientação técnica; ii) sistemas de produção que se sobressaiu mais a intencionalidade do 

próprio agricultor, mesmo que depois de somem intervenções externas adicionais, este grupo 

é então, denominado autóctone; iii) sistemas de produção de cunho compartilhado, ou seja, 

que estiveram desde a sua origem a característica induzida e ao mesmo tempo internalizada, 

se dando de forma mista, hibrida, compartilhada. 

A pesquisa em campo foi realizada a partir da seleção das experiências tipificadas em 

três grandes grupos a partir de como foram concebidas. Foram identificadas três unidades 

produtivas que representasse os três sistemas de produção. 

Os critérios utilizados para selecionar as experiências foram: o tempo da experiência, 

as unidades produtivas de mais tempo têm mais chance de ter consolidado suas ações; o relato 

da diversidade produtiva encontrada na unidade como um dos princípios fundamentais da 

própria agroecologia e a indicação realizada pelo informante chave, sendo a unidade 

mencionada como mais representativa das listagens. 

As experiências compreendidas como as mais representativas segundo os critérios 

acima, foram: i) Experiência no município de Abaetetuba de um técnico da EMATER (Sítio 

Torooui Ikeda) como induzida externamente; ii) Experiência essencialmente de agricultor em 

Irituia (Sítio Flor da Manhã); iii) Experiência de cunho compartilhado, entre família 

agricultora e agentes externos (Sistema Agroecológico de Produção Orgânica - SAPO). 

Essas unidades foram descritas e analisadas através de ferramentas metodológicas 

como: observação participante e questionários (ver apêncide 3), como forma de interpretar os 

processos vividos em torno dos fatores ecológicos, socioculturais, econômicos e políticos. Ao 

final da pesquisa, o trabalho consolidará uma relação detalhada de experiências 

agroecológicas concebidas e realizadas por famílias do território em análise. Tal listagem 

ajudará na definição das ações propostas dentro do projeto do NEA AJURI. 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 
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4.1. Noções de agroecossistema de referência. 

A palavra referência nos leva a indagar o que significa um agroecossistema de 

referência a partir das diferentes percepções consultadas, pois são essas percepções 

acumuladas ao longo da história de cada instituição e organização que nos apresentam a lista 

mapeada na sessão posterior. 

Nesse sentido, fomos levados a contemplar em um questionário enviado as pessoas 

chaves qual seria sua noção de agroecossistema de referência, quais critérios são pensados 

para considerar um agroecossistema como referência.  

Lidenilson Silva, assessor de Inclusão Social do NEDET NE PA I, afirma que um 

agroecossistema de referência deve ser “um conjunto de sistemas de produção, que interage 

bioma e diversidade, ser humano e meio em relação, possuindo característica natural”.  

Já para Katharine Batista, técnica da EMATER de Marituba, entende como sendo “um 

agroecossistema que adote princípios agroecológicos. Nela pode-se praticar atividades 

técnicas (sociais, ambientais e agronômicas) e divulga-las”. 

Oswaldo Kato, pesquisador da EMBRAPA, pondera que esse agroecossistema deve 

agrupar características como: “diversificação de sistemas de cultivo que alcance um trajeto 

sustentável (ainda que seja um termo desgastado). Deve orientar para pesquisa, utilizando 

para capacitação, troca de conhecimentos entre os agricultores, extensionistas, 

pesquisadores”. 

André Rocha, dirigente estadual do setor de produção do MST Pará, aponta que para 

um agroecossistema ser considerado referência, deve “ter intencionalidade de construir um 

agroecossistema com base na agricultura ecológica para a transição. E que consiga dialogar 

para dentro da organização (MST) e para fora. Estar ligado a um projeto de transformação 

da sociedade”. 

4.2. Caracterização geral das experiências encontradas 

Foram 45 unidades produtivas ao todo listadas pelas instituições envolvidas, 

localizadas em 22 municípios diferentes. A listagem possui um caráter heterogêneo, com 
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experiências que inclui desde propriedades individuais até associações e cooperativas, muito 

por conta das diferentes formas de atuações que a organizações possuem com as experiências.  

É importante enfatizar, que não se busca através deste estudo encontrar o sinônimo de 

perfeição sustentável ou condenar experiências existentes em nome da agroecologia, mas sim, 

refletir sobre os diferentes tipos de concepção e manejo agroecológico a partir de como foram 

concebidas. Caporal (2009) afirma que a diversidade de agriculturas corresponde a diferentes 

agroecossistemas e sistemas culturais das pessoas que os praticam. Não cabendo assim, o 

discurso de sustentável ou agroecológico como algo absoluto e acabado.  

4.2.1. Caracterização das experiências onde predomina a indução por agentes externos 

São 19 experiências apontadas pelos informantes com o caráter de indução externa. 

Que são aquelas unidades produtivas que por algum meio externo a elas foram motivadas a 

adotar o manejo mais ecológico 

As experiências indicadas pelo NEDET NE PA I foram mapeadas a partir de uma 

pesquisa realizada pelos assessores do Núcleo para a realização do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável para o Nordeste Paraense I, nelas pode-se perceber que 

tiveram uma predominância do incentivo das estruturas externas para adotar o manejo atual, 

seja através de projetos governamentais em parceria com a Cáritas Diocesana, ou por órgãos 

de assistência técnica como EMATER e SEMAGRI's. No caso específico da Cooperativa de 

Agricultores de Primavera (COPRIMA), possui articulação com a Votorantim pela 

regularização da terra e parceria com o SENAR, SABRAI, e Prefeitura. Através do SEBRAE 

acessou o programa Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), que está em 

vigência. Transformou bastante o manejo produtivo existente e atualmente está traçando a 

busca pelo selo orgânico. 

Já as experiências ligadas a EMBRAPA, se iniciaram com intervenção da Empresa em 

1991 com trabalho essencialmente de cunho científico pela busca da pesquisa, sem muita 

participação da comunidade. A ideia era testar os rendimentos da utilização da matéria 

orgânica triturada no solo como fonte de aumento de fertilidade e iniciar o processo de 

diversificação da produção através dos SAF‟s. É a partir de 2000 que a atuação da Empresa 

nas comunidades passa ser mais participativa, de reconhecimento dos saberes local e de 

intercâmbio de aprendizados. 
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As experiências listadas pela EMATER foram indicadas por ter indução direta da 

Empresa, seja pela experiência do próprio técnico da EMATER como executor ou de famílias 

acompanhadas pela empresa. 

Pode-se perceber que aparecem com mais frequência os princípios englobados no 

sentido produtivo e econômico, apontando indícios de experiência com o enfoque mais 

técnico no que cerca a ciência da agroecologia. 

A cartilha do II ENA intitulada Construção do Conhecimento Agroecológico da ANA, 

proporciona a síntese de sistematizações de experiências em agroecologia que podem ser 

compartilhadas com este grupo de experiências induzidas, na qual alerta que ao se trabalhar 

no sentido da especialização temática (horta orgânica, bacuri ou apicultura por exemplo) há 

um evidente risco de se perder a dimensão sistêmica que o saber agroecológico deve ter, 

subtraindo as dimensões de equidade social, diversificação produtiva, resiliência, etc. 

A especialização temática em algumas experiências apresenta uma ligação direta a 

uma lógica de intervenção voltada para o mercado (GT-CCA / ANA, 2007), ou através da 

condução via assistência técnica, é relevante o papel de entidades voltadas a comercialização 

de alimentos, porém é necessário refletir sobre o risco de que a lógica de mercado (que 

envolve aspectos econômicos, administrativos, financeiros, etc.) prevaleça sobre as dimensões 

sistêmicas da Agroecologia (GT-CCA / ANA, 2007) 
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QUADRO 3 – Lista das unidades produtivas concebidas sob indução externa a propriedade. 

 

Experiência 

 

Município 

 

Informante 

Principal atividade 

destacada pelo (a) 

informante 

Unidade de análise 

considerada 

Protagonismo na 

condução 

Princípios 

considerados 

Associação 

Agroecológica da Vila 

Arepepor 

Salinópoles NEDET NE PA I Hortaliças e SAF‟s 

 

Parcelas produtiva\s 

(hortaliças e SAFs) 

Associação (coletiva) Produção orgânica e 

diversidade 

Associação de 

Criadores Orgânicos 

de Abelhas de São 

João de Pirabas – 

APISAL 

São João de 

Pirabas 

NEDET 

NE PA I 

Apicultura. Referência 

com estrutura e 

expressão em 

industrialização. 

Experiência 

consolidadas no campo 

da gestão social. 

Atividade produtiva 

específica 

Associação (coletiva) Diversidade e não uso 

de agrotóxicos, 

econômica e social. 

Comunidade dos 

Pintos 

Tracuateua NEDET 

NE PA I 

Horta orgânica Atividade   

produtiva 

Individual Produção orgânica. 

Associação de 

Apicultura de Viseu- 

AVAPIS  

Viseu NEDET 

NE PA I 

Apicultura Atividade produtiva 

específica. 

Associação (coletiva) Produção orgânica e 

diversificada. 

Projeto Mandala Augusto Corrêa NEDET 

NE PA I 

Hortaliças,  piscicultura 

e fruticultura 

(atividades integradas) 

Atividade produtiva Individual Diversidade e manejo 

holístico. 

Associação 

Agropesqueira de 

Nova Olinda  

Augusto Corrêa NEDET 

NE PA I 

Ostreicultura Produtiva Associação 

(coletiva) 

______ 

Fazenda Bacuri  Augusto Corrêa NEDET 

NE PA I 

Mini fábrica de bacuri 

orgânico e turismo 

ecológico 

Unidade produtiva Individual Produção orgânica 

certificada e 

econômico mais 

determinante. 

Cooperativa de 

Agricultores 

Familiares de 

Primavera  

 

Primavera NEDET 

NE PA I 

Adubação orgânica, 

preparo do solo com 

adubação verde, 

esterco de galinha com 

utilização do esterco 

para compostagem. 

Unidade produtiva Coletivo Produção orgânico e 

econômico. 

Ramal do Broca 

 

Quatipurú NEDET 

NE PA I 

SAF‟s Unidade produtiva Individual Diversificação da 

produção. 
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SAF‟s em Abaetetuba Abaetetuba EMATER Enxertias, 

compostagem, 

adubação orgânica, 

fruticultura e sistemas 

agroflorestais. 

Unidade produtiva Individual Diversificação da 

produção  

Unidade 

Agreocológica 

Abaetetuba EMATER Sistemas agroflorestais 

e apicultura. 

Unidade produtiva Individual Diversidade da 

produção. 

SAF Tomé Açú EMATER SAF cacau como 

referência. 

 

Unidade Produtiva 

 

Individual 

Diversificação da 

produção e viés 

econômico. 

Unidade 

Agroecológica 

Cametá EMATER Açaí orgânico em áreas 

de várzeas. 

Unidade Produtiva  

Individual 

Econômico 

UDB Bragança EMATER Compostagem, criação 

de galinhas caipiras, 

bovinocultura, 

olericultura, sistemas 

produtivos diversas. 

 

Unidade Produtiva 

 

Estatal 

Elevado grau de 

diversidade de 

espécies. 

Unidade de Agricultor Benevides EMATER SAF's e floricultura. __________ Individual _________ 

Projeto Raízes da 

Terra 

 

Igarapé Açú 

 

Embrapa 

Trituração de matéria 

orgânica para melhorar 

a capacidade produtiva, 

adubação verde. SAF‟s 

Atividade produtiva Associação 

(coletivo) 

Produção 

diversificada, manejo 

da matéria orgânica no 

solo. Viés social e 

econômico. 

Projeto Raízes da 

Terra 

 

Marapanim 

 

Embrapa 

Trituração de matéria 

orgânica para melhorar 

a capacidade produtiva, 

adubação verde. SAF‟s 

Atividade produtiva Associação 

(coletivo) 

Produção 

diversificada, manejo 

da matéria orgânica no 

solo. Viés social e 

econômico. 

Associação dos 

Trabalhadores Rurais 

do Vale Do Jauíra 

Concórdia do 

Pará 

NEDET NE PA Diversificação da 

produção e 

comercializa para o 

PNAE 

Atividade produtiva Associação 

(coletivo) 

Social, produtivo e 

econômico. 

Fonte: Questionário aplicado a informantes chaves (2016)
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4.2.2. Caracterização das experiências que predomina a indução pelos próprios 

agricultores 

As experiências ligadas a este segundo tipo, se referem aquelas onde prevalecem 

a intencionalidade do/a próprio/a agricultor/a em adotar os princípios agroecológicos 

que se tem hoje. Não significa dizer que não possam obter intervenção externa ao seu 

local, muito pelo contrário, é significativo o potencial de troca e de avanços que a 

propriedade pode ter ao se relacionar com instituições, organizações, que se proponham 

a contribuir com a perspectiva agroecológica, mas foi predominado no relato dos 

informantes chaves o protagonismo maior dos próprios agricultores/ as na indução das 

experiências. 

As experiências são englobadas no que Guzmán (2001) identifica como 

potencial endógeno. Etimologicamente, endógeno signifique "nascido desde dentro", 

porém não pode ser visualizado como algo estático e que rechace o externo. Ao 

contrário, o endógeno "digere" o que vem de fora, mediante a adaptação à sua lógica 

etnoecológica e sociocultural de funcionamento. Ou seja, o externo passa a se 

incorporar ao endógeno quando tal assimilação respeita a identidade local. Quando as 

respostas da co-evolução sociocultural e ecológica, são adequadas à comunidade, se 

produz a geração de um potencial endógeno, evidenciando as próprias possibilidades e 

limitações.  

No quadro abaixo, elencamos 11 unidades produtivas que foi possível perceber, 

através do breve histórico disposto pelos informantes, que possuíam esta característica 

de potencial autóctone. 

As unidades pontuadas pelo NEA Paragominas referentes a Projetos de 

Assentamento, possuem produção vegetal e animal (gado), são ligadas a cooperativas   e 

acessam ao PNAE para escolas da própria comunidade e externas a elas e “buscam 

sistemas agrícolas diversos, onde cada um se adapta ao seu ambiente econômico, 

ecológico, social, cultural e político” (Adriele Albuquerque em questionário enviado a 

informante chave, 2016). 
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As outras experiências trazidas pelo NEA são de protagonismo 

individual/familiar de cunho extrativista e diversificado. Entre outras vivências do 

cultivo de lavoura branca.  

Os coletivos de mulheres apontados pelo NEDET tiveram iniciativa própria das 

mulheres de auto-organização pela necessidade de autonomia financeira das mulheres 

nas famílias, e posteriormente foram assistidas pontualmente ou pela EMATER ou pela 

Cáritas Diocesana. Assim como as demais experiências apontadas pelo NEDET. 

Por fim, a experiência da Cooperativa D'Irituia foi mapeada por três 

organizações diferentes, que tem seus cooperados descentralizados em comunidades 

distintas de Irituia, mas que de formas diferentes a maioria desses agricultores/as já 

havia produzindo sob um manejo mais ecológico, antes mesmo da institucionalização 

da Cooperativa. A experiência possui vínculo com a dimensão educativa através das 

escolas, cultural tanto no sentido da herança acumulada pelos agricultores/as como no 

sentido da arte com organização do grupo de Carimbó. A maioria de seus cooperados 

possui um redesenho de seus agroecossistemas, com lógicas que vão desde a 

diversificação de utilização de insumos próprios e da comunidade, mutirões de trabalho 

coletivo, até a comercialização de sua produção de forma eficiente e expressiva, tanto 

localmente quanto em cadeias mais longas de comercialização, como Rio de Janeiro. 
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QUADRO 4 – Lista das unidades produtivas concebidas pelo próprio agricultor (a) 
 

Experiência  

 

Município 

 

Informante 

Principal atividade 

destacada pelo (a) 

informante 

Unidade de análise 

considerada 

Protagonismo na 

condução 

Princípios 

considerados 

Grupo de mulheres 

de Tamatateua. 

Bragança NEDET NE PA I Horticultura, mudas e 

compostagem 

orgânica. 

Sem informação 

precisa. 

Coletivo Produtivo, social e 

questão de gênero. 

Comunidades 

Quilombolas dos 

Torres. 

Tracuateua NEDET NE PA I SAF‟s Origem local e 

unidade produtiva 

Comunidade Cultural, diversidade 

produtiva. 

Comunidade de São 

Raimundo.  

Bragança NEDET NE PA I Casa de farinha e 

avicultura coletiva. 

Unidade produtiva 

e a relação com a 

comunidade 

Comunidade Produtivo e social 

Grupo de Mulheres 

da Comunidade do 

Quilombo do 

América. 

Bragança NEDET NE PA I Horticultura.  

Unidade produtiva 

 

Coletivo 

 

Produtivo, social e 

questão de gênero. 

Grupo de Mulheres 

do Km 14 

acompanhado pela 

EMATER. 

Bragança NEDET NE PA I Industrialização 

primária com 

compotas e doces. 

 

Unidade produtiva 

 

Coletivo 

 

Produtivo, social e 

questão de gênero. 

 

Cooperativa D‟Irituia Irituia Embrapa, NEA 

Capitão Poço e 

NEDET NE PA. 

Quase todos e todas 

produzem 

organicamente. 

Unidade produtiva  Cooperação  

(coletivo) 

Produtivo, social, 

econômico e cultural 

Comunidade Nova 

Jerusalém (PA 

Paragonorte) 

Paragominas NEA Paragominas Cultivos de açaí de 

banana, melancia, 

hortaliças que são 

destinados ao PNAE. 

Criação de gado, roça 

de mandioca, venda da 

farinha, e extração da 

castanha de caju. 

 

Unidade produtiva 

 

Cooperação 

 (coletivo) 

Produtivo, 

econômico. 

Comunidade Vila 

Nova (PA Luiz 

Inácio) 

Paragominas NEA Paragominas Sistemas agrícolas 

diversos e cultivo da 

pimenta-do-reino e 

queijo artesanal. 

Unidade produtiva Cooperativa 

(Coletivo) 

Social, produtivo, 

econômico e político. 
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Unidade Familiar na 

comunidade de 

Perseverança. 

São Domingos do 

Capim 

NEA Paragominas Pimenta do reino, roça, 

dendê, SAF‟s, capoeira 

fina, reserva legal e 

piscicultura, tanque de 

peixe com uso de 

alimentação 

alternativa. 

Unidade produtiva  

Individual 

 

Diversidade 

produtiva e 

econômica. 

Unidade Familiar na 

comunidade de 

Monte Sião. 

São Domingos do 

Capim 

NEA Paragominas Extrativismo de sua 

área, catação de 

sementes e frutos, 

pesca extrativista, 

manejo do açaí, 

secagem e beneficia-

mento das sementes. 

Criação de pequenos 

animais, roça de 

mandioca, coleta de 

frutas. 

Unidade produtiva Individual Produtivo, social. 

Unidade Familiar Tomé Açú NEA Paragominas Referência em SAFs. 

Produção 

diversificada. 

Unidade produtiva Individual Produtivo. 

Comunidade de 

Quiandeua 

 

Ipixuna do Pará NEA Paragominas Cultivo de mandioca, 

extrativismo de frutos 

e madeira. 

Unidade produtiva 

e comunidade 

Coletivo Cultural, produtivo 

Associação dos 

Trabalhadores Rurais 

do Vale do Jauíra 

 ASTRUVAJA 

Concórdia do Pará NEDET NE PA Compostagem, 

trabalho coletivo por 

mutirões, produção de 

mudas, arranjos 

produtivos diversos. 

Apoio da Cáritas por 

capacitações e 

equipamentos. Comer-

cializa para o PNAE. 

Unidade produtiva 

e organização 

social. 

Associação 

(Coletivo) 

Produtivo, social e 

econômico. 

Fonte: Questionário aplicado a informantes chaves (2016). 
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4.2.3. Caracterização das experiências que predomina um processo de 

compartilhamento entre saberes de agricultores e agentes externos 

As experiências enquadradas no terceiro tipo são aquelas que possuem uma 

característica de construção compartilhada entre agricultores/as e agentes externos. São 

como um “híbrido” dos grupos caracterizados anteriormente, por abarcar intenções 

compartilhadas entre as próprias famílias executoras da experiência como a intenção das 

organizações sociais e instituições participantes. 

Na sequência apontada no quadro abaixo, encontramos unidades levantadas pelo 

NEDET NE PAI em que tiveram ligação direta com Cáritas Diocesana, que em 2007 

financiou projetos piloto na região de Bragança, em torno da formação e produção 

segundo a necessidade de cada localidade. O assessor do NEDET NE PA I destaca a 

experiência da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares dos Caetés (COOMAC) 

por comercializar produtos in natura e produtos industrializados, assim como, 

consolidar a estrutura organizativa de gestão social. 

Também são listadas unidades ligadas ao MST, que ou tiveram orientação 

política do Movimento acerca da construção de experiências de referência em 

agroecologia como diálogo e exemplo prático para dentro da Organização e para fora 

(sociedade) ou são fruto da instigação de formações do MST em parceria com o IFPA 

campus Castanhal, que proporcionou maior esclarecimento do que se buscava enquanto 

a agroecologia necessária para as famílias assentadas. 

A experiência mapeada pelo NEA Capitão Poço no Assentamento Carlos 

Lamarca, contempla o acompanhamento do Núcleo no coletivo de mulheres do 

Assentamento através de formação, intercâmbio de experiências com outras 

comunidades na qual possa ser observado o avanço de atividades produtivas como 

SAF‟s e produção orgânica como forma instiga-las a essas práticas segundo suas 

realidades, desempenham trabalhos relacionados as plantas medicinais , sensibilização 

em torno da agroecologia (viveiro de mudas, hortas, pequenos animais...) e questão de 

gênero. 
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QUADRO 5 – Lista das unidades produtivas induzidas de forma compartilhada, entre intervenção externa e agricultor (a). 

 

Experiência 

 

Município 

 

Informante 

Principal atividade destacada 

pelo (a) informante 

Unidade de análise 

considerada 

Protagonismo na 

condução 

Princípios 

considerados 

Comunidade Tauari 

 

Bragança NEDET NE PA I Fruticultura/avicultura coletiva. 

Comunidade possui trabalho 

relacionado na escola da 

produção para a comunidade. 

Unidade Produtiva Comunidade  

(Coletivo) 

Produtivo e social. 

Comunidade Bacuri 

Prata  

 

Bragança NEDET NE PA I Fruticultura/ Doces/ Apicultura Unidade produtiva e 

comercialização. 

Individual Produtivo e 

econômico. 

Comunidade Acarajó Bragança NEDET NE PA I Apicultura/ Meliponicultura Unidade produtiva. Individual e coletiva. Produtivo e social. 

Km 12 Monte Negro  Bragança NEDET NE PA I Produção diversificada e 

hortaliças 

Unidade produtiva Individual. Produtivo 

Associação de 

agricultores de Monte 

Alegre. 

Bragança NEDET NE PA I Hortifrúti granjeiro, sementes 

com produção de óleos e frango 

para o PNAE.  

Unidade produtiva e 

comercialização. 

Individual Produtivo e 

econômico 

Cooperativa Mista 

dos Agricultores 

Familiares dos Caetés 

-– COOMAC 

Bragança NEDET NE PA I Produção de farinha com coco, 

produção de plantas 

oleaginosas. Trabalho coletivo 

e consolidação da gestão social. 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Cooperação 

(coletivo) 

Produtivo 

(ecológico), social e 

econômico. 

Lote Agroecológico 

de Produção 

Orgânica (LAPO). 

 

Mosqueiro-

Belém 

MST Combate ao agrotóxico, 

transgênicos e fogo. Utilização 

de cobertura verde, matéria 

orgânica morta, compostagem, 

vermi compostagem, consórcio 

animal e vegetal. 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Movimento social 

(coletivo) 

Produtivo, social e 

político. 

Lote Agroecológico 

Ernesto e Taiguara 

(LAET). 

 

Mosqueiro-

Belém 

MST Não utiliza fogo. Utiliza 

adubação verde, cobertura 

morta, compostagem, 

preservação de sementes, 

plantas medicinais ornamentais. 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Movimento social 

(coletivo) 

Produtivo, social e 

político. 

Sistema 

Agroecológico de 

Produção Orgânica 

Castanhal MST Combate ao agrotóxico, 

transgênicos e fogo. Utilização 

de adubação verde, cobertura 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Movimento social 

(coletivo) 

Produtivo, social e 

político. 
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(SAPO). 

 

morta, compostagem, consórcio 

animal e vegetal. 

Lote familiar no 

acampamento Olga 

Benário (Irá e Elias). 

Acará MST Diversificação da produção, 

defensivos naturais, 

compostagem. Não utiliza fogo. 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Movimento social 

(coletivo) 

Produtivo, social e 

político. 

Lote familiar no 

assentamento Abril 

Vermelho (Tio 

Chico). 

 

Abril Vermelho MST Combate a agrotóxico e 

diversificação da produção. 

Unidade produtiva e 

organização social. 

Movimento social 

(coletivo) 

Produtivo, social e 

político. 

Assentamento Carlos 

Lamarca 

Capitão Poço NEA Capitão 

Poço 

Experiência acompanhada pelo 

NEA através do projeto 

“Construindo novas relações de 

gênero a partir da transição 

agroecológica". Produção 

diversificada de alimetos 

básicos. 

Unidade produtiva e 

participação social. 

 

Coletivo. Produtivo, abordagem 

social através da 

discussão sobre 

equidade de gênero. 

Cooperativa Mista 

dos Agricultores 

entre os Rios Caeté e 

Gurupi – COOMAR 

Santa Luzia do 

Pará 

NEDET NE PA I Cooperativa existe a 20 anos. 

Construiu a cantina popular 

“solidariedade pela vida”. É 

liagada a Escola de Campo para 

Jovens Agricultores de 

Comunidades Amazônicas 

(Ecrama). Possui valores de 

trabalho cooperado, 

solidariedade, formação, 

produção diversificada e 

valorização da luta de todos os 

povos.  

Unidade produtiva e 

social. 

Cooperado 

(Coletivo) 

Produtivo, cultural, 

social e econômico. 

Associação de 

Meliponicultores de 

Igarapé Açú. 

Igarapé Açú NEDET NE PAI Meliponicultura, produção 

orgânica com cultivos 

regionais. Parceria com a 

UFRA em Igarapé Açú. 

Unidade produtiva. Coletivo (associação) Produtivo. 

Fonte: Questionário aplicado a informantes chaves (2016)
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4.3. Sistematização da amostra 

4.3.1. Descrição da experiência representativa onde predomina a indução por 

agentes externos 

A propriedade escolhida como a mais representativa no sentido de ser induzida 

externamente foi a do senhor Flávio Ikeda, técnico da Emater de Abaetetuba. A área é 

localizada no município de Abaetetuba, no sítio intitulado Tourooui Ikeda com tamanho 

de 12,5 ha. A origem da família que no sítio habita, advém de origem japonesa com 

seus antecedentes que na imigração japonesa adotavam práticas agrícolas em torno do 

plantio intensivo da pimento do reino. Após o surto da doença Fusarium nos pimentais, 

que segundo Homma (2004) passou a devastar os plantios a partir da década de 1970 na 

região, a família foi levada a sair em busca de outra localização e outros tipos de 

produção. Em 1973, a família Ikeda compra o sítio, e o mesmo é então repassado por 

herança à Flávio Ikeda, que com ele está a 7 anos. 

No sítio em questão habitam além do casal Ikeda, seu caseiro Fancenildo e Rosa, 

sua esposa. É o próprio caseiro quem desempenha o trabalho braçal e cotidiano na 

propriedade e Flávio Ikeda atua como orientador da produção, contratando mão de obra 

extra quando necessário, não possuindo assim trabalho de forma coletiva. A família 

Ikeda tem como profissão o serviço público, portanto não entende o trabalho na terra 

como principal atividade e nem como fonte efetiva de alimentação familiar ou renda.  

O agroecossistema manejado possui cerca de 08 subsistemas de produção 

divididos entre culturas vegetais diversificadas como mangustão (Garcinia 

mangostana), 100 mudas de bacuri (Platonia insignis), cupuaçu  (Theobroma 

grandiflorum), manga (Mangifera indica), jambu (Acmella oleracea), carambola 

(Averrhoa carambola), 100 pés de pimenta do reino  (Piper nigrum) anualmente com 

tutor verde, banana (Mus), laranja  (Citrus x sinensis), abacate (Persea americana), 

manga  (Mangifera indica), jambu  (Acmella oleracea), noni  (Morinda citrifolia), 

madiocaba, macaxeira  (Manihot esculenta), mandioca, coco (Cocos nucífera), cacau 

(Theobroma cacao), nin indiano (Azadirachta indica A. Juss. ), 600 pés de pupunha 

(Bactris gasipaes) e criações como as aves (Gallus gallus domesticus) poedeiras e 

tartarugas (Testudines) (1300 tartarugas).  
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É enfatizada a técnica da enxertia realizada no combate a pragas e melhoramento 

da resistência natural das plantas frutíferas. Utiliza como preparo da área, capina 

manual, mecanizada e fertilizante químico. Possui acesso a maquinário como roçadeira 

costal e motosserra. Há presença de áreas degradadas gerada pelo manejo da mandioca 

pela derruba e queima, realizada antes do sítio ser repassado a Flávio Ikeda. A maioria 

da área já foi recomposta e se torna semi produtiva. 

Ikeda enfatiza algumas iniciativas planejadas e em curso como destaque da 

propriedade: a produção do Açaí Açú e seus rendimentos (produz o dobro da polpa do 

açaí comum, ainda que demore de 5 a 7 anos para produzir), na qual tem plantado 600 

pés da espécie a fim de comercializar e difundir as propriedades da fruta, que segundo o 

mesmo, tem propriedades especiais como a obtenção de 30% a mais da substancia 

antociania – colesterol bom – do que o açaí comum (comenta a importância de se 

produzir “produtos funcionais”, que identifica como aqueles de novidade e facilmente 

vendáveis); difundir a enxertia como abreviação, catalisador da produção; possui 60 

mudas de manga bacuri que enxertou para se transformar em manga maçã, pretendendo 

beneficiá-la na forma desidratada ou como polpa; utilizar a pupunha como substituto do 

ingrediente milho na ração animal, sabendo que a pupunha tem as mesmas propriedades 

do milho para ração; formular o NPK orgânico em substituição do químico (devido ao 

alto custo)  para uso e divulgação, utilizando  como fonte de nitrogênio o ingá e nin, 

como fonte de fósforo o arade (comprado) e potássio da casca de mandioca. 

Figura 2 – Plantio diversificado                      Figura 3 – Mudas por enxertia. 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016).                                    Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

O proprietário já obteve 03 cursos de fundamentação em agroecologia através da 

EMATER, porém poucas vivências práticas foram tidas, o que serviu de provocação 
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para iniciar a transição agroecológica em seu sítio, entre outros fatores de ordem pessoal 

que proporcionou maior sensibilização para tema.  

O proprietário tem por intencionalidade “transformar a propriedade em uma 

vitrine das tecnologias da Emater Abaetetuba, sem precisar se dirigir para Belém”. 

Considera o trabalho na terra como um “hobby”, na qual exercita as práticas por “se 

realizar” pessoalmente e dar continuidade ao trabalho herdado pelo pai. 

A partir desta breve descrição do trabalho encontrado na propriedade, é possível 

analisar os limites e potencialidades do atual sistema através dos princípios indicados 

pelos estudos sobre a agroecologia.  

Dialogando com Caporal (2004) sobre os princípios ecológicos dentro da ciência 

da agroecologia, que caracteriza uma produção mais ecológica por determinar limites a 

certos tipos de insumos como os de origem química e liberdade para uso de outros, o 

sítio em questão apresenta, certo limite, na dependência a insumos fertilizantes no 

preparo do solo, mesmo que utilize matéria orgânica para a manutenção da produção. 

O sítio acompanha em sua prática ecológica os sistemas de policultivo 

manejados com base no aproveitamento dos recursos da natureza localmente 

disponíveis. Porém, é necessário problematizar a questão, que a agroecologia não é uma 

dimensão puramente técnica ou difusionista, é o reflexo de uma compreensão holística 

no sentido de entender que o sistema produtivo não deve estar isolado de sua 

viabilidade social e econômica.  

A dependência a mão de obra essencialmente assalariada expressa um nível 

significativo de distância da construção dos conhecimentos relacionados ao trabalho, 

contribuindo para conservar a divisão entre aquele que idealiza/ orienta/ e aquele que 

faz/ trabalha. Evidenciando também elevados custos para a manutenção do sistema. 

Percebe-se que as técnicas e conhecimentos atrelados ao manejo do 

agroecossistemas são compreendidos como descobertas a serem difundias. Neste 

sentido, o GT- Construção de Conhecimento Agroecológico da Associação Nacional de 

Agroecologia (2007) revela certa preocupação com esse enfoque, pelo fato de 

compreender que o conhecimento agroecológico não está acabado e pronto para ser 
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difundido. Ele está em permanente construção, o que implica a escolha de métodos, 

procedimentos e práticas pedagógicas que facilitem a emergência de novos saberes. 

4.3.2. Experiência representante do tipo onde predomina a indução pelos 

próprios agricultores 

A propriedade destacada como própria do agricultor, é a unidade do Seu Firmo 

localizada em Irituia, antiga comunidade Jesus do Borge, intitulado Sítio Flor da manhã 

da Cooperativa D'Irituia. Possui tamanho de 1000x 120. A família é composta por Seu 

Firmo, Bastiana (esposa), Moisés (filho), Rosa (nora) e dois netos. Sempre foram 

agricultores/as e atualmente quem tem desempenhado o trabalho na terra é o próprio seu 

Firmo e o Moisés. Bastiana e Rosa desempenham trabalhos domésticos, do trato das 

frutas, mudas e preparação de farinha. A família sempre trabalhou na agricultura e 

comprou o terreno em Irituia há 27 anos. Quando chegaram ao local, o sítio era “só 

mato”. 

A propriedade possui mais de 18 subsistemas produtivos, entre vegetais e 

animais, incluindo: açaí (Euterpe oleracea), Pequi (Caryocar brasiliense Cambess), 

Piquiá (Caryocar villosum), Ingá (Ínga edulis Mart), Banana (Mus), Milho (Zea mays), 

Cajú ( Anacardium occidentale), Abacaxi (Ananas comosus), Feijão (Phaseolus 

vulgaris), laranja (Citrus x sinensis), goiaba (Psidium guajava), pimenta do reino (Piper 

nigrum), graviola (Annona muricata), acerola (Malpighia glabra), pupunha (Bactris 

gasipaes), mamão (Carica papaya), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), limão (Citrus 

limon), bacuri (Platonia insignis) entre outros. E as espécies animais incluem: galinha 

(Gallus gallus domesticus)  cria solto, 30 bicos,  pato (Anas platyrhynchos) peixe 

tambaqui (Colossoma macropomum), tilápia (Oreochromis niloticus) e traíra (Hoplias 

malabaricus) As galinhas caipiras são criadas de forma livre e fazem parte do cotidiano 

principalmente como segurança alimentar e depois como alternativa econômica. 

Seu Firmo possui uma propriedade altamente diversificada e produtiva. No 

preparo da área para o plantio utiliza capina manual, roçadeira e aluga trator, em média, 

uma vez por ano. Para a manutenção do plantio, utiliza o manejo da matéria orgânica 

com o solo expressivamente coberto e adquire esterco de boi e cabras para a horta e para 

as plantas “quando estão muito novas”. 
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 A manutenção do plantio com a produção sem uso de agrotóxico exige maior 

demanda de mão de obra, encontrando no sítio a complicação de pouca mão de obra 

fazendo com que, quando necessário contrate trabalho externo. A propriedade também 

possui trabalho coletivo baseado em mutirões da cooperativa, na qual faz parte. Os 

mutirões acontecem uma vez por semana e ressalta a importância da troca de saberes, 

vivências, sementes e trabalho que o mutirão proporciona. 

Relata em questionário, que o que fez adotar o sistema produtivo da forma que 

tem hoje é a própria percepção e herança de como seus familiares, vizinhos, compadres, 

produziam. Desde que se alocou no sítio em questão, sempre teve a indução própria de 

diversificar os cultivos e de plantar segundo a própria necessidade alimentar e depois 

para comercializar. Evidenciando que a herança cultural dos agricultores pode constituir 

uma valiosa fonte de saber. Assim, não possui área degradada no sítio, transformando o 

terreno de mata para um sítio rico de enorme diversidade. 

Figura 4 – Sistemas Agroflorestais                 Figura 5 – Consórcio açaí e banana. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016).                             Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

Figura 6 – Viveiro de peixes.                        Figura 7 – Olericultura e viveiro de mudas 

Fonte: Pesquisa de campo (2016).                                   Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

Ainda sobre a forma de manejo adotado, seu Firmo relata “quem planta e cria 

tem alegria, quem planta tem para se manter e levar o barco para frente e proteger os 

outros”. Uma parte dos alimentos é destinado prioritariamente para o consumo familiar 
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como o que ”enche mais a barriga” como é o caso da farinha, açaí, hortaliças e algumas 

frutíferas e comercializa principalmente polpa de fruta, para o PNAE e PAA 

(temporariamente não tem comercializado para o PNAE em virtude de a fiscalização 

impedir a venda da polpa devido a precária infraestrutura na qual era beneficiada, 

porém, construiu com o recurso do PRONAF uma casa de polpa segundo as normas de 

comercialização e o município deixou de acessar o PAA). A produção também é 

comercializada no mercado municipal de Irituia e em feiras eventuais em que a 

Cooperativa é convidada. 

   FIGURA 8 – Casa de polpa de frutas                FIGURA9 – Retiro de farinha. 

   Fonte: Pesquisa de campo (2016).                               Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

Sua experiência é reconhecida por diversas instituições de pesquisa, ensino e 

extensão. Passou a ter mais suporte teórico e técnico sobre sua produção através de 

projetos de pesquisa, assessoria técnica ou visita de campo de profissionais e estudantes. 

Este elemento contribui para um maior nível de troca de saberes, aporte técnico de 

orientações e reconhecimento no sentido do incentivo de continuar no mesmo caminho. 

A experiência materializa o sentido de soberania alimentar definido no direito de 

decidir como organizar, o que produzir e como plantar, como organizar a distribuição e 

o consumo de alimentos de acordo com as necessidades das comunidades, em 

quantidade e qualidade suficientes, priorizando alimentos locais e variedades nativas. 

(CLOC citado por STÉDILE e CARVALHO).  

Segundo Caporal (2004), quanto mais diversificados e integrados forem os 

sistemas de cultivos e criações mais próximos estarão da sustentabilidade ambiental 

desejada e possível. 
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Portanto, através dos princípios dispostos pela agroecologia é possível perceber 

que o sítio contempla elementos fundamentais como o da soberania alimentar e 

amadurecimento da transição agroecológica no sentido que Gliessman (2001) oferece 

em que o terceiro e mais complexo nível de transição é representado pelo redesenho do 

agroecossistema, para que estes funcionem com base em novos conjuntos de processos 

ecológicos. 

4.3.3. Descrição da experiência representativa do tipo unidades produtivas 

induzidas de forma compartilhada, entre intervenção externa e agricultor. 

A visita em campo realizada como representante do grupo sob indução 

compartilhada, ocorreu no Sistema Agroecológico de Produção Orgânica (SAPO), 

situado no assentamento João Batista II localizado na margem direita do Rio Inhangapi, 

e da rodovia BR-316, no sentido Castanhal - Santa Maria. A família é composta por Seu 

Sabá e Dona Isabel, na qual possuem dois filhos, que não moram na propriedade e um 

deles ainda mora no próprio assentamento. A origem da família sempre foi “lavrador 

por profissão” no município de Irituia. Mas precisaram sair da região pelo avanço do 

latifúndio na compra de terras e consequente expulsão dos camponeses. Passaram a 

residir na cidade, baseados no trabalho precário e urbano. Foi quando acolheram a 

proposta de realizar a primeira ocupação organizada pelo MST no nordeste paraense na 

fazenda Bacuri/Tanary em Castanhal em 1998.   

A iniciativa de trabalhar em um sistema de referência na região nordeste 

paraense, surgiu da necessidade que o MST identificou, em 2007, de criar coletivos de 

resistência camponesa (CRC), dentro do qual, uma das linhas era construir experiências 

agroecológicas ligadas ao projeto político de transformação da sociedade. Associado a 

isto, já existia a experiência do Lote Agroecológico de Produção Orgânica (LAPO), que 

contribuiu como fonte de inspiração para o SAPO. Portanto, foi fruto de um debate 

interno da organização, assumindo uma reflexão coletiva crucial para a indução do 

processo. 

O lote do Seu Sabá é denominado sistema, por entender o sistema como a 

totalidade que vai se expandindo, não encerrando no lote as respostas dos processos 

agroecológicos, mas para servir como um pontapé teórico e prático, que abranja a 

diversidade dos espaços conforme cada necessidade.  
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Nesse sentido, o sistema é composto por 13 subsistemas, considerados a partir 

do que se tem na situação atual e do que se planeja como perspectiva futura. Possui 

entre os principais cultivos: feijão  (Phaseolus vulgaris), milho  (Zea mays), mandioca 

(Manihot esculenta), mamão (Carica papaya), goiaba (Psidium guajava), laranja 

(Citrus x sinensis), abacaxi  (Ananas comosus), muruci (Byrsonima crassifolia), 

tangerina (Citrus reticulata), pupunha  (Bactris gasipaes), caju  (Anacardium 

occidentale), acerola (Malpighia glabra), gliricídea  (Gliricidia sepium), pepino 

(Cucumis sativus), urucum (Bixa orellana) e canteiro medicinal. Dentre as criações 

animais, é encontrada a criação de galinha caipira e está projetando a criação de 

caprinos (Caprinae) e suínos (Sus domesticus), sendo que a estrutura do aprisco já está 

pronta no lote. 

FIGURA 10 –Policultivos de frutíferas        FIGURA 11 –Aprisco 

             
Fonte: Pesquisa de campo (2016).                               Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

FIGURA 11 – Subsistema consorciado de jerimum, mandioca e milho plantado com 

cobertura vegetal (leguminosa) comparado a capina tradicional 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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FIGURA 12 – Espaço de formação do SAPO 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O sistema adquiri sementes através da troca entre agricultores/as, doações e 

pequenas compras, buscando principalmente as crioulas. Não possui acesso a 

maquinário, conta com mão de obra do seu Sabá e de forma limitada pela saúde da dona 

Isabel, também sob a forma de trabalho complementar a de seu filho Márcio. 

O lote estabelece parceria com IFPA Campus Castanhal, a qual colabora através 

da troca de saberes, de mudas e doação de animais (como os recém-esperados caprinos). 

Em contrapartida, a área é cedida para pesquisa, visita e demais estudos relacionados. 

A criação de pequenos animais no sistema é uma potencialidade identificada na 

comunidade, pelo fato da comunidade herdar enormes áreas de pasto da época em que 

era um latifúndio.  Muitos dos assentados chegaram a acessar o PRONAF para o gado 

leiteiro, a fim de aproveitar o que se tinha em seu lote, porém a atividade foi fracassada 

por exigir técnicas e equipamentos, na qual o crédito não conseguia custear. 

O sistema está se preparando para criação de caprinos na qual irá utilizar como 

capineira, o capim elefente (Pennisetumpurpureum) já existente na propriedade, e a 

gliricídia (Gliricidiasepium) como banco de proteínas para a suplementação da 

alimentação dos animais,  que é uma leguminosa arbórea e nativa, além de ser perene, o 

que acarreta menor custo de produção (ARAGÃO, sd). Também utilizará como controle 

de verminose dos animais, a folha da bananeira, que através de uma poda manual pode 

ser utilizada para o controle da doença. 

Percebe-se a criação de pequenos animais de uma forma contextualizada, 

integrada e viável do ponto de vista econômico, de modo que garanta a segurança 

alimentar da família, assim como fonte de material orgânico para compostagem 

(esterco) e complementação de renda dos sujeitos da família. 
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Seu Sabá aponta como dificuldades, a falta de apoio dos órgãos competentes, a 

ausência de assistência técnica, “desaculturação alimentícia do povo” – se refere às 

pessoas que não consomem o que produz, e exemplifica o feijão como uma cultura que 

as pessoas “preferem” comprar o do Sul do que comer o da colônia - enfatiza o risco do 

padrão alimentar no alerta para o fortalecimento em torno da conscientização da 

soberania alimentar como desafio permanente a ser construído pelos movimentos 

sociais. 

O sistema conta com um espaço identificado como área coletiva, que se 

materializa na construção de um espaço de formação com alojamento e um SAF no seu 

redor. O espaço é pensado e ocupado por organizações ligadas a Via Campesina, como 

FEAB, Consulta Popular, Levante Popular da Juventude, e principalmente o próprio 

MST. Durante os espaços de formação, também é contemplado o trabalho prático, que 

tanto seja pedagógico no sentido do aprendizado com as práticas agroecológicas, quanto 

contribua com trabalho cooperado para estruturas ou áreas de cultivo que fiquem para 

além da discussão findada. 

O SAPO se encontra no desafio de aproximar a comunidade do assentamento 

para se apropriar da proposta do SAPO. A família analisa que o SAPO é mais 

referenciado fora do assentamento, do que no próprio assentamento. Por isso, assumem 

como desafio a ser superado a tarefa de influenciar/ conscientizar os/as camponeses/as 

da comunidade para agroecologia e a organização social.  

Na visão de Seu Sabá a agroecologia “não é uma coisa inovadora, é 

reestabelecer o que a revolução verde desassistiu e roubo dos saberes ancestrais. Para 

além de ser uma questão de alimentos limpos, tem também uma consistência histórica. 

Essa retomada histórica do convívio ser humano e natureza. A reflexão educativa a ser 

implantada nos espaços pedagógicos”. 

O SAPO então passa por expressar a política de um movimento social (MST) 

que constrói espaços de referência como ponto de encontro, formação e exemplo 

prático, somados aos conhecimentos tradicionais da família e da sua interação com o 

saber técnico-acadêmico. Essa articulação, movimento social / família camponesa/ saber 

científico, passa a ser entendido como um processo que não é espontâneo, mas 
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construído gradativa e coletivamente, e cujo alcance depende da intencionalidade das 

ações e de uma postura político – pedagógica (GT-CCA / ANA, 2007). 

5. CONCLUSÃO 

 

Na caracterização geral das experiências mapeadas, podemos enxergar uma 

pluralidade de protagonismos na condução das experiências, a exemplo, encontramos a 

forma associada, cooperada, coletiva informal, movimento social, individual, 

comunitária. Que através das informações relatadas, podemos perceber o potencial que 

a dimensão coletiva pode alcançar. Através da troca de saberes, de trabalho ou insumos 

(sementes, espécies animais, mudas), na formação teórica ou na conquista de projetos 

governamentais, escoamento da produção, investimentos em geral. É como Gomes e 

Assis (2013) comentam, se o cidadão individualmente pode pouco, de forma coletiva 

ainda tem possibilidades.  

O estudo também proporcionou a percepção de que, embora não exista 

discrepância entre a noção de agroecossistema de referência segundo os informantes 

estratégicos dos três grupos procurados (movimento, instituições de pesquisa e 

prestadora de assistência técnica), o que se observou na vivência prática das 

experiências estudadas como representativas, foi uma diversidade de escalas no fazer, 

entender e avaliar os agroecossistemas. 

No caso em que os agricultores concebem, percebemos uma complexidade de 

princípios (econômico, social, ecológico, cultural, etc.), que se expressam na 

diversidade de subsistemas de cultivos e criações de forma integrada, no manejo 

ecológico do solo, o relevante papel da produção na segurança alimentar e no “sustento” 

da família, na troca de saberes de agricultor a agricultor e entre saber científico – 

técnico, na eficiência na comercialização dos produtos nos circuitos locais, na afirmação 

do saber herdado dos  seus antepassados tomando as raízes dos atores pesquisados como 

referência na construção de sua prática. 

 Já o induzido por um olhar técnico, fica a impressão de que os processos 

técnicos são o motivo maior de considera-los como unidades de referência, objetivando 

consolidar uma “vitrine das tecnologias da Emater”. O que devemos ter como atenção, é 
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que a agroecologia não abre mão do conjunto de técnicas acumuladas pelos agricultores 

ou pela ciência, mas elas devem estar ligadas a um objetivo maior, de ser mais 

sustentável do ponto de vista ecológico, viável economicamente e possuir uma de 

intencionalidade, inclusão e equidade social. Podendo mostrar então, que a 

intencionalidade na condução dos processos pode determinar o seu desenvolvimento e 

experimentação. 

A experiência de um sistema agroecológico, que possui características tanto 

produtivas, quanto sócio-políticas, pode mostrar outra perspectiva agroecológica, 

embasada na construção de um projeto maior de organização social e transformação das 

bases de produção e consumo dominantes na sociedade, na qual a agroecologia só será 

exercida plenamente em uma nova estrutura de sociedade, que inclua a democratização 

da terra e dos meios de produção. Fundamentando assim uma agroecologia com viés 

mais político e social, que trabalha para construir uma referência de diálogo e 

conscientização tanto da sociedade, quanto para o próprio movimento social. 

A agricultura camponesa tem por característica incorporar os distintos membros 

da família camponesa nas diferentes tarefas e papéis cuja é necessário. Todos os 

membros contribuem. Porém ainda percebe-se uma elevada secundarização da 

participação das mulheres e pouco reconhecimento sobre as tarefas que desempenham. 

Se tornando em um desafio em comum, a ser superado em torno de novas relações de 

gênero mais igualitárias na construção de sociedades mais sustentáveis. 

Outro elemento, que ficou evidente nas visitas de campo, foi que todas as 

experiências representativas possuem articulação / parceria com instituições de pesquisa 

(Instituto ou Universidade), o que pode ser considerado um sinal de abertura 

institucional para ações integradas de Pesquisa, Extensão e Educação/Formação em 

torno de experiências sócio-produtivas junto à agricultura camponesa. O que sempre 

será um desafio permanente, o de consolidar a ideia que o saber popular é válido, 

portanto precisa ser reconhecido, valorizado e incorporado na construção da ciência. 

Assim, norteada pelas experiências de referência mapeadas no nordeste 

paraense, podemos refletir que a região apresenta unidades exitosas do ponto de vista 

dos princípios agroecológicos sob diferentes perspectivas.   
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APÊNDICE 1- (Carta Consulta) 

 

Prezado/a, 

Me chamo Beatriz Luz, sou discente do curso de graduação em zootecnia na UFRA e 

bolsista do Núcleo de Estudos em Agroecologia AJURI, coordenada pelo Prof. William 

Assis/NCADR/UFPA. Estou em período de finalização do curso a dar início no 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que terá como objetivo geral realizar um 

levantamento e classificação de agroecossistemas com princípios agroecológicos no 

Nordeste Paraense. A minha pesquisa para conclusão de curso está articulada à 

estratégia do NEA AJURI de mapear as unidades de referência em agroecologia 

existentes naquela região. Por isso, considerando seu conhecimento nesta temática, 

venho através deste, solicitar algumas informações que me permita compor uma 

primeira listagem de unidades de produção com essas características e que seja do vosso 

conhecimento (ver quadro abaixo). A ideia é dar esse primeiro passo, na busca pelo 

levantamento preliminar com atores chave. Caso tenha conhecimento de alguma 

publicação de domínio público das unidades mencionadas na listagem favor me enviar 

e/ou indicar como posso acessar. 

Desde já, agradeço a disposição e atenção. 

Quadro - Listagem de Unidades de Agroecossistemas com Princípios 

Agroecológicos 

Título da Experiência/Breve 

descrição  

Localidade/Município Pessoa/Contato 
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                     APÊNDICE 2- Questionário a informantes chaves. 

 

                          UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

                    NÚCLEO DE ESTUDOS AGROECOLÓGICOS 

                AJURI – NEA AJURI 
 

Ficha de perguntas chaves para o levantamento de agroecossistemas com 

princípios agroecológicos de referência no nordeste paraense. 

 

O que você entende como um agroecossistema de referência? 

 

 

 

 

 

Quais os critérios são utilizados para considerar os agroecossistemas como de 

referência? 

 

 

 

 

Quanto tempo têm essas experiências? 

Experiência Há quanto tempo? 

  

  

  

  

Qual tipo a situação fundiária das experiências identificadas? 

Experiência Quilombola Assent. 

Rural 

Indígena Outros. Quais 

tipo? 
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Quais práticas interessantes, cada experiência têm adotado? 

 

Experiência Práticas adotadas 

  

 

  

 

  

 

  

 

Qual (s) experiência (s) se destaca(m) como a (as) mais representativa (as)? Por 

que as escolheu? 

 

 

 

 

 

Se possível, descreva um breve histórico das experiências construídas? (perguntas 

norteadoras: qual nível de transição agroecológica? Há quanto tempo estão sendo 

desenvolvidas? Qual o grau de diversidade das espécies? Existe consorcio animal e 

vegetal? Que elemento as fez adotar o manejo agroecológico? Qual relação com o 

mercado? Possui trabalho coletivo? Entre outras) 

Experiência Descrição 
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O que elas têm em comum? E em quê se diferenciam? 

 

 

 

 

 

Observações pertinentes 
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APÊNDICE 3 – Questionário de Campo 

 

Núcleo de Estudos Agroecológicos AJURI 

 

Questionário de Campo – TCC 

 

Entrevistados/as: 

Localização (município e comunidade):            

Entrevistador/a: 

Data, hora:                                                                        Nome do local 

 

Dados da Terra 

Quem é o titular da terra? ______________________________________ 

Tipo: ( ) Assentamento ( ) Comunidade Rural    ( ) Outro ______________ 

Tamanho da Terra (em hectares ou outra unidade de Medida) 

 

Conhecendo a família – (Composição da família e trabalho na propriedade) 

Sobre a origem da família. De onde a família é? E como chegaram a essa terra? 

 

 

 

 

Sempre foram agricultores/ as?  

 

 

 

Qual o tamanho da família? 

Quantos filhos moram na propriedade e quantos moram fora? 

 

 

 

 

 

 

Nome Idade Grau de 

parentesco 

Onde 

reside 

Atividades que 

desenvolve na 

propriedade 

Fonte de 

renda 

Bolsa 

família, 

aposentad. 
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Conhecendo o agroecossistema. 

Criações 

 

 

 

Nome comum 

Espécie + raça 

 

USOS 

(Obs: Detalhar o 

uso na 

alimentação; Não 

esquecer dos 

outros usos) 

 

 

N° de 

animais 

 

Para as espécies 

usadas na 

alimentação 

Consumiu nos 

últimos 3 meses? 

Sim ou não 

OBS (manejo 

nutricional dos 

animais) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBS 1: Para denominar o sub-sistema animal, considerar o nome dado pelos 

agricultores ao lugar (Como os agricultores/as denominam este lugar?) Anotar 

o nome do subsistema ao lado esquerdo do quadro;  

Mapear a diversidade 

 

 

Gestão do espaço (quem idealiza e maneja o espaço) (observar gênero e geração) 

Quem decide sobre o que vai ser plantado; como, quando e onde será manejado? 

 

 

 

 

Quem faz o trabalho das criações? 

 

 

 

 

De onde vem as criações? 
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PRODUÇÃO VEGETAL (OBS: NÃO ESQUECER AS PLANTAS MEDICINAIS) 

OBS 1: SAFs e/ou quintal – “Lista livre” de TODAS as espécies consideradas mais 

importantes pelos agricultores/as + todas as espécies usadas na 

alimentação; mapear a diversidade. 

Outros sub-sistemas: levantamento de todas as espécies; 

OBS 2: Para denominar o sub-sistema vegetal, considerar o nome dado pelos 

agricultores ao lugar (Como os agricultores/as denominam este lugar?) Anotar 

o nome do subsistema ao lado esquerdo do quadro; 

 

NOME COMUM 

(Espécie + variedade) 

 

USOS 

(OBS: Detalhar o 

uso na 

alimentação; Não 

esquecer dos 

outros usos) 

 

 

Comercializa 

essa espécie? 

PARA  AS 

ESPÉCIES 

USADAS NA 

ALIMENTAÇÃO 

Consumiu nos 

últimos 

3 meses? 

Sim ou não 

 

OBSs 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Gestão do espaço (quem idealiza e maneja o espaço) (observar gênero e geração) 
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Quem decide sobre o que vai ser plantado; como, quando e onde será manejado? 

 

 

 

 

Quem faz o trabalho e o que faz? 

 

 

 

 

De onde vêm as sementes e mudas? 

 

 

 

O senhor paga por elas? Quanto? Todo ano? Se não for todo ano, com qual frequência? 

 

 

 

 

 

 

Sobre as práticas de produção e consumo 

Quais tipos de insumos internos e/ou externos são utilizados? 

 

 

 

 

 

Possui ou possuiu alguma intervenção teórica e/ou técnica (instituição de pesquisa, 

assistência técnica, organização social) acerca dos princípios e práticas adotados hoje 

(sobre agroecologia)? 

 

 

 

 

O que fez adotar o manejo que é praticado hoje? (instigar as diferenças de manejo 

passado e atual) 

 

 

 

 

Como realiza o preparo da área? Derruba e queima manual, queima sem derruba, 

herbicida, calcário.... 

 

 

 

 



57 
 

 

 

Como realiza a manutenção do plantio? Capina manual, capina mecanizada, 

fertilizantes, outras  práticas.... 

 

 

 

 

Possui acesso a maquinário? 

 

 

 

 

A propriedade possui trabalho coletivo? 

 

 

 

Qual lugar do agroecossistema familiar o/a sr/a acha que produz mais alimentos? 

 

 

 

 

O que mais “enche a barriga”? Porque? (Atividade principal) 

 

 

 

Há presença de áreas degradadas na propriedade?  O que gerou? Se não, por que não 

houve? 

 

 

 

 

 

 

Quem e como se repassa os conhecimentos associados à produção de alimentos? 

 

 

 

 

 

Quais os principais meios de comercializar a produção? (Feira, PAA, comunidade, 

outros)? Qual frequência? 

 

 

 

 

Quais são as principais dificuldades encontradas no processo de comercialização da 

produção? 
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Quais as potencialidades do atual manejo?  

 

 

 

 

 

Quais os problemas encontrados? 

 

 

 

 

 

 

 

Noção de agroecologia 

Já ouviu falar em agroecologia? Se sim, na sua visão o que é agroecologia?  

 

 

 

 

 

 


