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A agricultura hoje é considerada uma das principais causas dos graves problemas ambientais que 
enfrentamos, mas é também uma de suas principais vítimas. Esta relação mutuamente negativa é o 
resultado da rápida disseminação global das técnicas da Revolução Verde que incentivou uma 
progressiva artificialização da agricultura, distanciando-a dos processos naturais e ecológicos 
responsáveis pela manutenção da integridade ambiental dos agroecossistemas. Além disso, a 
pressão para a expansão agrícola sobre os ecossistemas naturais é responsável por uma perda 
inestimável da biodiversidade.  

A agroecologia enfrenta o desafio de reconciliar os agroecossistemas com os ecossistemas naturais, 
com o emprego intensivo da própria biodiversidade. Biodiversidade que funciona como um seguro 
natural, tanto para o enfrentamento das mudanças climáticas, como para o fornecimento de 
alimentos em quantidade, qualidade e diversidade para a humanidade. A participação ativa dos 
agricultores é a estratégia, especialmente dos agricultores familiares, seja para a preservação dos 
ecossistemas naturais, seja para o complexo processo de aprendizagem coletiva a que a agroecologia 
se propõe, na busca pela reconciliação da agricultura com a natureza. Dai a importância de conciliar a 
ciência e a tecnologia ao conhecimento empírico dos agricultores familiares, restando tradições e 
técnicas passadas pelas gerações, articulando o trabalho em redes de colaboração e auxiliando na 
organização da sociedade civil como um todo. 

A Sra. Maria Inês Silva Bento, extencionista rural da Associação Mico Leão Dourado fez uma 
apresentação sobre o trabalho da Instituição com agricultores familiares na área de ocorrência do 
Mico Leão Dourado. Este trabalho tem como objetivo a implantação de Sistemas AgroFlorestais 
(SAFs) no entorno da Reserva Biológica de Poço das Antas principalmente, que é a Unidade de 
Conservação que abriga a maior população de Mico-Leão Dourado existente no Estado. O estímulo à 
produção agroecológica tem como objetivo conciliar a produção de alimentos e a conservação da 
biodiversidade. Práticas agroecológicas pressupõem o cultivo de alimentos e produtos agrícolas em 
consonância com os processos naturais, desta forma, o agroecossistema adquire uma resiliência 
capaz de manter, por exemplo, o controle de pragas e a fertilidade do solo, eliminando a necessidade 
do uso de agrotóxicos, fertilizantes minerais, e também o uso do fogo nas plantações. Estas últimas 
práticas citadas impactam de sobremaneira os ambientes naturais, e logo, as Unidades de 
Conservação adjacentes às unidades produtivas. 



 

Estes agricultores familiares auxiliados pelo projeto fazem parte da Articulação de Agroecologia Serra 
Mar, que por sua vez compõem a Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro. Estas 
organizações se propõem a fortalecer as práticas agroecológicos nos âmbitos regionais e estaduais, 
promovendo a troca de saberes tradicionais e experiências entre os agricultores de forma a 
fortalecer também a cultura camponesa, elevando a autoestima de homens e mulheres do campo. 
Nestes encontros também são normalmente realizadas feiras de semente, que possibilitam a troca 
de variabilidade genética entre agricultores de diferentes regiões, auxiliando na diversificação da 
produção e no aumento da resiliência do cultivo e da cultura das sementes crioulas. 

A palestra da Sra. Maria Inês foi de grande inspiração para uma pós-graduação de Práticas em 
Desenvolvimento Sustentável, pois justamente não seria sustentável buscar a geração de 
conhecimentos sobre tal escopo, sem a possibilidade de conhecer as práticas já existentes na busca 
do desenvolvimento sustentável. 

 

 


