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Introdução

As bases da Agroecologia foram lançadas por 
diversos movimentos que surgiram quase simultâneos, 
nas décadas de 1920 e 1930 como contraposição ao 
modelo químico – mecanizado que, a esta altura, já 
começava a se delinear como o dominante nas 
agriculturas dos países desenvolvidos. Os princípios 
técnicos propagados por estes movimentos, 
genericamente chamados alternativos ou, de forma 
mais específica, denominado Agricultura Alternativa 
são traduzidos por práticas agrícolas menos 
impactantes ao ambiente. Mais recentemente, a partir 
do inicio dos anos 80, com a intensificação do estado e 
da revalorização dos métodos de manejo e gestão 
ambiental de sistemas agrícolas tradicionais, a 
Agroecologia constituiu-se como uma nova disciplina 
científica, além dos aspectos tecnológicos, passou a 
abordar com mais profundidade os componentes 
econômicos e sociais dos Agroecossistemas. A ciência 
da Agroecologia pode prover as diretrizes ecológicas 
para que o desenvolvimento tecnológico seja apontado 
na direção certa, mas, no processo, as questões 
tecnológicas devem assumir o seu devido lugar,
servindo como uma estratégia do Desenvolvimento 
Rural que incorpore os problemas econômicos e sociais 
(ALTERI, 2002) [1]. Assim, a Agroecologia propõe 
um resgate de saberes das agricultoras e dos 
agricultores e a sua conexão com conhecimentos 
científicos para uma agricultura ecologicamente 
sustentável, socialmente justa e economicamente viável
(PRIMAVESI, 1992) [2]. Cada vez mais pessoas 
procuram alimentos produzidos de forma ecológica e 
solidária, sem exploração da natureza nem das famílias 
do campo. Cada vez mais agricultoras e agricultores 
estão conhecendo as oportunidades do plantio natural e 
orgânico e do manejo de Agroflorestas. Para tanto, faz-
se necessário difundir esta idéia cada vez mais, 
construindo uma proposta de um manejo sustentável 
das riquezas naturais e garantindo a soberania alimentar 
do País.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
habilidades acadêmicas na área de Extensão Rural e 
Desenvolvimento Local no âmbito da Agroecologia e 
Agricultura Familiar, mediante envolvimento na 67ª 

Exposição Nordestina de animais e produtos derivados, 
realizada no Parque de Exposição Professor Antônio 
Coelho, promovida pela Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária e Sociedade Nordestina dos Criadores, na 
cidade do Recife, no período de 09 a 16 de novembro de 
2008.

Material e métodos

A pesquisa foi voltada ao estudo e levantamento dos 
conceitos e princípios Agroecológicos como base científica 
para uma Agricultura Sustentável, visando uma melhor 
compreensão das atividades pertinentes a Agricultura 
Familiar, sendo que os dados obtidos foram utilizados na 
formulação de banners e folders, possibilitando a 
divulgação dos referidos dados aos visitantes da 67ª 
Exposição Nordestina de animais e produtos derivados.

Foram realizados levantamentos de dados em acervos 
das organizações governamentais e não governamentais nas 
capitais dos estados nordestinos para identificação das 
experiências existentes para o desenvolvimento da 
Agricultura Familiar, de agosto a novembro de 2008. A 
identificação dessas organizações ocorreu a priori, via 
Internet ou através de catálogos de projetos em andamento 
das ONGs. Esse levantamento pôde ser complementado 
através de entrevistas com agricultores, gestores e técnicos 
envolvidos com essas experiências. Foram também 
levantadas as reivindicações dos produtores familiares às 
instituições governamentais, no período delimitado para 
este estudo.

Resultados e Discussão 

Ao final desta experiência, esperamos ter contribuído
a partir da sistematização dos dados coletados, na produção 
de textos em forma de cartilha que facilite uma melhor 
compreensão da Agricultura Familiar e seus impactos no 
Desenvolvimento Local Sustentável, bem como para o 
fortalecimento da Agroecologia no processo de 
compreensão das expectativas e comportamentos sociais 
relacionados à Agricultura Familiar. Além disso, a 
realização deste projeto possibilitou a integração dos 
discentes da UFRPE junto aos visitantes da 67ª Exposição 



Nordestina de animais e produtos derivados, ocorrendo 
uma socialização dos conceitos e princípios da 
Agroecologia no âmbito da Agricultura Familiar e suas 
implicações no Desenvolvimento Local. Portanto, o 
presente projeto surgiu da inegável relevância da 
agricultura familiar para agropecuária brasileira e da 
necessidade do seu fortalecimento.
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