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1 Introdução 

 

            Agricultura sustentável ainda no século XXI é minoritária e incipiente em certos 

contextos sociais da produção agrícola brasileira. Mesmo reconhecendo avanços 

consideráveis em regiões a implantação da política pública está deficitária.  

            No geral propostas passam por questões que não estão sendo devidamente tratadas, 

fazendo parte a construção de um movimento sociopolítico mais amplo. No entanto, constitui-

se uma tarefa difícil a qual exige mudanças estruturais, devido a maneira de encontrar e 

direcionar o desenvolvimento agrícola rural, para formas mais sustentáveis, assim 

favorecendo o agronegócio e aprofundando princípios da revolução verde. 

            Este resumo reflete sobre desafios e as condições sociopolíticas para a consolidação da 

agricultura sustentável.  

 

2 Metodologia 

  

Este trabalho divide-se em dois momentos. O primeiro é resultado de discussões 

empreendidas na disciplina de produção textual sobre os principais conceitos e concepções 

sobre agricultura sustentável. O segundo busca apreender os princípios do debate atual sobre a 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de Agronomia da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. E-mail: 

binadallanora@gmail.com 
2
 Acadêmica do Curso de Agronomia da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. E-mail: 

betinapivetta@gmail.com 
3
 Acadêmica do Curso de Agronomia da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. E-mail: 

rayrabanolas@hotmail.com 
4
 Acadêmica do Curso de Agronomia da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. E-mail: 

 ju-port@hotmail.com 
5
 Docente da Universidade de Cruz Alta. Mestre em Educação pela UNIJUÍ. Doutoranda em Educação pela 

PUCRS. E-mail: rnascimento@unicruz.edu.br  

mailto:betinapivetta@gmail.com


 

sustentabilidade da agricultura pelos diferentes vieses: ecológico ou ambiental, social e 

econômico, através de leitura e elaboração de resenha crítica sobre um artigo científico. 

 

 

3 Desenvolvimento 

 

 

Os desafios atuais da agricultura 

 

 

Atualmente o grande desafio para o agricultor-produtor de alimentos é entender que 

não basta produzir, e sim tem a necessidade de considerar toda a cadeia que leva o produto ao 

consumidor e isto exige profissionalização da atividade agrícola. Consumidores exigem uma 

variedade cada vez maior de critérios de qualidade antes da compra de alimentos. Essas 

mudanças causam grande impacto entre pequenos e médios agricultores que não são 

integrados em circuitos de comercialização. Embora a sustentabilidade da agricultura se 

apresente utópica é defendida e almejada por diferentes setores produtivos e segmentos 

sociais. 

As alternativas de manejo agrícola sustentável minimizam danos ambientais, gerando 

inúmeros desafios, sendo esses colocados tanto para governos e sociedade como para 

agricultores. Os desafios não são somente na área ambiental, mas também e com igual 

importância na área econômica, social, territorial e tecnológica.  

 

 

Agricultura sustentável e seus limites técnicos e sociais 

 

As preocupações com as consequências da agricultura industrial começaram a surgir 

no Brasil a partir da década de 1970. Neste período surge sob forma de uma tomada de 

consciência a sustentabilidade ecológica, sobre a destruição do capital genético do planeta e 

da alteração dos ecossistemas existentes. Em prol de uma agricultura mais sustentável 

reserva-se um lugar importante a tecnologia, processos e métodos de produção. 

A agricultura sustentável é um novo assunto associado ao desenvolvimento rural, 

tendo uma incidência em espaços geográficos parcialmente restritos. No entanto, mesmo que 

se tenha sido intensificado o debate a agricultura foi superficialmente definida.  

Do ponto de vista metodológico ainda não se conseguiu operacionalizar as noção de 

agricultura sustentável. Mesmo que não se conheça muito bem como interferir nos sistemas, 



 

pelo menos alguns agentes (individuais e coletivos) parecem demonstrar do ponto de vista 

como se deve idealmente fazê-lo.  

A capacidade teórica e prática dos técnicos ainda não foram adequadas o suficiente 

para atender a essas exigências, faltando ainda a agricultura sustentável propor seus próprios 

paradigmas. A demora na preparação dos técnicos pode apontar e consolidar a percepção de 

que esta é incapaz de entrar em ação.  

As tecnologias defendidas pela agricultura sustentável criam certa ruptura com as 

técnicas modernas de produção agrícola. Estas tecnologias na maior parte do tempo valorizam 

os meios mais adaptados econômica e socialmente aos agricultores.  

Podemos considerar a concepção de uma tecnologia agrícola mais sustentável a fim de 

organizar e aplicar os conhecimentos visando objetivos específicos. Em virtude da pouca 

capacitação dos agentes de agricultura sustentável há ainda uma dificuldade da penetração 

desta nos espaços acadêmicos mais consolidados. 

  

Agricultura sustentável como movimento social  

 

Os visíveis efeitos da degradação do solo, as crises de abastecimento de água e a sua 

própria poluição, a inquestionável  problemática da qualidade do ar, bem como muitos outros 

tipos de danos ambientais têm mudado o cenário em relação ao ambiente. O aumento da 

consciência na população, realizada através de muitos movimentos de ambientalistas, 

organizações governamentais e não governamentais   mostrando à população a dependência 

do meio ambiente em relação aos recursos naturais e à qualidade de vida, levaram nas últimas 

décadas à revisão, criação e ampliação de uma legislação disciplinadora do uso do ambiente, 

mas principalmente à obrigatoriedade da adoção de uma nova concepção ambiental. 

Todas as mudanças, avanços e progressos em todas as áreas só têm significado se 

trouxerem consigo a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. E, nesse sentido, a 

sustentabilidade na agricultura objetiva diretamente este alcance.  

Apesar da intensa discussão sobre agricultura sustentável o fato é que existe ainda 

uma diversidade sobre o conceito, pois esta compõe “um sistema heterogêneo de 

intervenções, de variáveis, de elementos que precisam ser privilegiados a todo momento. Não 

se consegue dentro do sistema de produção, intervir em todas as variáveis”. (ASSAD e 

ALMEIDA, 2004, p. 9). A mencionada abordagem energética da agricultura além de seu 



 

potencial unificador traz maior inclusão social garantindo os patamares produtivos já 

conquistados e promovendo maior proteção ambiental e distribuição da renda gerada. 

O movimento pela agricultura sustentável tem apontado para três vias possíveis de 

concretização: a primeira está relacionada sendo uma institucionalização da marginalização 

da agricultura alternativa; outra que corresponde a uma certa "ecologização" da agricultura 

moderna; e uma última onde a agricultura ecológica poderá ser apreendida enquanto uma 

verdadeira alternativa técnico-cientifica global. 

É importante afirmar que a agricultura sustentável não pode servir somente como 

jargão para um movimento de contestação social e política, e, principalmente, fugir da 

perspectiva de que ela está relacionada diretamente com pequenas propriedades e à 

agricultura familiar ou de subsistência. A agricultura sustentável passa inquestionavelmente 

pela postura de cuidado e conservação do ambiente, numa adoção de práticas não nocivas 

para as pessoas e para o ambiente.  

 

4 Conclusões 

 

No que se refere ao cenário da agricultura ecológica como alternativa global, é 

necessário escapar da lógica, bem como do seu enclausuramento. É essencial que grupos e 

segmentos avancem no sentido de construir novas concepções em direção à cientificidade da 

agricultura sustentável para alcançar legitimidade para dar sustentação às disputas no campo 

político e social mais amplo. De qualquer forma a agricultura sustentável tem sentido se ela 

servir ou auxiliar à construção de uma sociedade mais igualitária; sejam potencializados os 

resultados da agricultura enquanto via de desenvolvimento para o país; haja uma ampliação e 

diversificação dos mercados agrícolas; e, incondicionalmente haja uma postura e atitudes 

conservacionistas em relação ao meio ambiente. 
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