
AGROECOLOGIA E ENEBIO 

  

Agroecologia: Ciência, técnicas agrícolas sustentáveis, instrumento de luta, 
respeito á natureza e diversas outras explicações poderiam ser colocadas aqui, mas cabe 
a nós refletirmos as mesmas de modo a não limitarmos a agroecologia a determinados 
cursos acadêmicos, ou a estudos relacionados ao plantio. 

A Agroecologia é uma ciência constituída de teorias e metodologias ecológicas, 
de caráter interdisciplinar no trabalho com a questão agrária. Utiliza-se de técnicas que 
vêm a natureza como algo sistêmico onde tudo está interligado, inclusive nós, fazendo 
parte da teia da vida. 

O atual modelo agrícola baseado nas grandes monoculturas, na exploração da 
mão-de-obra e na destruição da diversidade, vem sendo implantado desde o final da 2º 
guerra mundial, com a conhecida “revolução verde”, que sobre o pretexto de produzir 
alimentos para a população que crescia na época, iniciou uma intensa mecanização no 
campo e a utilização de insumos químicos nas plantações. Hoje observamos de maneira 
clara que os altos ganhos produtivos através desse modelo mecanizado foram 
alcançados por meios injustificáveis. Tanto ambientalmente quanto socialmente. A 
produção não é distribuída para quem realmente precisa e o que temos é a fome dos 
povos e a desertificação de áreas super-exploradas.  

A agroecologia vem apoiando um processo de transição agrícola, trazendo 
consigo princípios socialmente justos, conceitos ecologicamente corretos e técnicas 
economicamente viáveis. Ela leva em consideração aspectos como a cultura camponesa 
e a atuação política através da organização social, sendo pautada na ética sustentável. 

Os estudantes de biologia vêm discutindo timidamente a Agroecologia há algum 
tempo dentro dos Encontros Regionais e Nacionais, e visto que as universidades 
obedecendo a lógica do capital não trazem esta discussão, os encontros tentam suprir 
esta e outras lacunas na formação d@ biólog@. Estamos passando por um momento 
histórico na biologia, pois pela primeira vez temos uma escola responsável por estudar, 
trabalhar e difundir materiais e discussões, promovendo um aprofundamento da recém 
fundada Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia (ENEBIO) na Agroecologia. 

-Esta escola deverá mudar a cada ano, dentro do Encontro Nacional (ENEB) e se chama 
GTP (Grupo Temático Permanente. Este ano o GTP/agroecologia está com a UFS. E 
existem outros GTP’s, como o de “Arquivo histórico” e o de “Universidade”) 

Entidades Estudantis como a ABEEF (Associação Brasileira de Estudantes de 
Engenharia Florestal) e FEAB (Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil) já 
desenvolvem trabalhos neste sentido e neste ano, juntamente com a ENEBIO e o MST 
(Sergipe) organizaram o II CFA ( II Curso de Formação em Agroecologia- de 06 a 13 
de junho de 2009 – em Sergipe) com a proposta de trazer debates e conhecimentos 
acerca desta ciência e minimizar a dicotomia existente entre Grupos Agroecológicos 
(GA’s) e Movimento estudantil (ME) dentro das universidades, já que a agroecologia é 
instrumento de luta pela transformação social que o ME almeja e a agroecologia 



descontextualizada deste referencial transformador pode ser apropriada pelo capital, se 
limitando a produção de alimentos saudáveis, como o caso dos produtos orgânicos. 

Técnicas como compostagem (produção de adubo natural), SAF’s (Sistemas 
AgroFlorestais), defensivos naturais, cobertura seca  entre outras, são utilizadas na 
agroecologia . Ela busca Experiências acumuladas através do conhecimento popular, 
bem como estudos científicos e tecnológicos que proporcionem sua efetivação. 

Para finalizar, colocamos aqui que a agroecologia além da mudança de técnicas 
e relações com o meio, propõe uma real mudança de paradigma, lutando pela idéia de 
justiça social, soberania alimentar, respeito á natureza e ás relações que criamos e 
recriamos o tempo todo entre as pessoas e o restante do mundo que nos cerca. 
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