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Abstract: Agriculture is, by definition, modified natural ecosystems which the main 
purpose is to produce food, fibre and bio-energy. This article discuss in what sense 
Homeopathy can be part of the Agro-ecological reference science to design sustainable 
agriculture systems. Moreover, it gives some strategies and conditions that would be 
more suitable to implement Homeopathy in family farms. Appropriate methodologies to 
star using homeopathy under field conditions are also briefly discussed.    

 
 
 
Introdução 
 
 Sistemas agropecuários-agrossistemas são, por definição, modificações dos 
ecossistemas naturais para atenderem demandas da sociedade humana em produções de 
alimentos, fibras e bioenergia. Pode-se dizer que, sistemas de cultivo vegetal e/ou de 
criação animal são agrossistemas especializados. A intensidade de alteração do 
ecossistema (pouco ou muito antropizado) para a formação de um agrossistema afeta sua 
homeostase e determina a manifestação de distúrbios, tais como ocorrência de epidemias 
de pragas, parasitas e doenças, de desiquilíbrios nutricionais ou da prevalência de espécies 
vegetais espontâneas. Quando tais perturbações não são superadas pela propriedade 
resiliente do cultivo ou criação, todo o sistema agrícola padece e, consequentemente, os 
indivíduos de que fazem parte. A fragilidade intensifica-se nos agrossistemas de estreita 
base genética, pressionados e mantidos para seu máximo produtivo; pois, além da baixa 
rusticidade do cultivo/criação, o nível de resiliência e auto-organização é altamente 
afetado, o que demanda intervenções sanitárias frequentes, a fim de manter a produção 
desejada. Nestas condições, agricultores recorrem a métodos pontuais com uso de 
agrotóxicos, adubos minerais de alta solubilidade e drogas veterinárias, que ao mesmo 
tempo aliviam os cultivos e criações de problemas sanitários, mas com efeitos colaterais 
desastrosos ao meio ambiente e à saúde humana. Além disso, o efeito iatrogênico de 
meditas sanitárias erradicantes do agente etiológico, pode ser verificado de vários modos. 
Este é o caso do surgimento de raças de patógenos, pragas e plantas espontâneas resistentes 
aos próprios agentes de controle, como resposta imediata da pressão de seleção, sinal 
concreto da ineficiência dos métodos alopáticos (gr. állos = outro, diferente; gr. páthos= 
sofrimento, paixão, doença) e/ou enantiopáticos (gr. enantios= oposto, contrário) 
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empregados. Adubos de alta solubilidade alteram, de igual forma, a fisiologia das plantas e 
a consequente trofobiose (gr. trophés = ação de alimentar, alimento), induzindo a um 
estado de proteólise dominante e predispondo plantas/animais ao ataque de parasitas e 
pragas. Além disso, resíduos dos agroquímicos permeiam águas e solos, gerando 
externalidades que extrapolam os limites do sistema agrícola.  

Em face ao exposto, o redesenho do sistema agrícola necessita da terapêutica não 
residual, cujas intervenções nos cultivos e criações, leve em conta o restabelecimento dos 
serviços ecológicos e dinamize a ciclagem de materiais e fluxo energético do agrossistema. 
A eficiência de técnicas e processos de terapias não residuais, depende do nível de 
desequilíbrio em que o cultivo ou a criação se encontra, bem como do entendimento que a 
família tem ao perceber tais desequilíbrios/ anormalidades e as ações decorrentes. Ações 
preventivas do tipo fertilização orgânica, alimentação de animais a pasto, ciclagem de 
materiais com ganho local de biomassa são sempre recomendáveis. Porem, quando tais 
medidas não são suficientes, as manifestações epidêmicas de doenças/pragas/parasitas ou 
perturbações abióticas podem necessitar de intervenção direta sobre as plantas e animais 
acometidos por tais distúrbios. Terapias não residuais curativas de mínima externalidade 
devem ser consideradas como prioritárias no tratamento e cura uma vez já terem sido 
implementadas as práticas preventivas disponíveis associadas a ampla base genética (Boff 
et al., 2008). A terapêutica de cura homeopática (gr. hómoios= semelhante; o princípio 
orientador Similia similibus curantur) é por excelência o método interventivo não residual, 
no sentido da ausência de efeitos colaterais indesejáveis, de alta integralidade e 
informacional para a re-organização do sistema agrícola, mesmo que pontuada no 
tratamento de plantas e animais. Entretanto, o restabelecimento da saúde com uso da 
Homeopatia de modo mais amplo, considerando as águas, solos e a família do agricultor, 
tem reflexos também na comunidade ao entorno da propriedade e no próprio consumidor, 
que lhe dará apoio e legitimidade ao processo, atingindo a integralidade social no seu mais 
alto nível possível.  
 
Agroecologia e Homeopatia 
 

Sistemas agropecuários, quando orientados em base ecológica, são de alta 
resiliência. Portanto, tendem a restabelecer seu equilíbrio dinâmico frente a epidemias de 
pragas, doenças, parasitas ou perturbações abióticas de clima, água e nutrientes de forma 
mais rápida e duradoura. A homeostase - propriedade de um sistema biológico manter o 
equilíbrio dinâmico – é favorecida nos agrossistemas de base ecológica, por abrigar 
complexas interações tróficas e ecológicas, e trocas cooperativas com o meio 
biótico/abiótico e manter ativa a ciclagem de materiais e fluxo energético. Este referencial 
de conhecimento cientifico-tecnológico e metodológico é agrupado na ciência da 
Agroecologia. A organização da Agroecologia, como “ciência-nova” para a agropecuária, 
orienta-se por pressupostos que as ciências agrárias convencionalizadas pela revolução 
verde foram desmerecendo sua utilidade, nos últimos 50 anos, dada a crescente cultura 
Urbano-Industrial-Consumista. Tais princípios orientadores da Agroecologia citam-se: 
cooperação, convivência, inclusão, complementariedade, multifuncionalidade, 
integralidade e protagonismo. A construção da ciência da Agroecologia nos orienta a 
considerar o conhecimento local do agricultor como a primeira fonte de saber. Reconhecer 
o saber local é integralizar a própria família do agricultor no agrossistema e dignifica-la 
como sujeito da mudança. Toda técnica/processo a ser implementado no sistema produtivo 
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vegetal e/ou animal deve necessariamente abordar a integralidade do agrossistema, que 
passamos a denominar Agroecossistema, por serem sistemas agropecuários orientados pelo 
referencia teórico-metodológico da Agroecologia. Dito em outras palavras, a abordagem 
para fins de diagnóstico e implementação da Homeopatia inicia pela percepção primeira do 
agricultor, sua queixa principal e o núcleo de origem dos problemas que inquieta a família. 
O terapeuta Homeopata deve estar receptivo às demandas imediatas, podendo ser no 
tratamento de animais, plantas ou mesmo da própria família; porém, aos poucos, 
contextualizar o problema de forma integrativa com demais sub e super sistemas ao 
problema levantado.  
 
Implementação da Homeopatia no Agroecossistema 
 

O agroecossistema é um sistema agrícola que passa a ser orientado por princípios 
ecológicos, ou seja, toma-se como referencia de conhecimento a Agroecologia. Nesta 
percepção de agricultura/pecuária, a implementação da Homeopatia no estabelecimento 
rural necessita abrir a comunicação dialógica com a família envolvida. A habilidade do 
homeopata em conciliar as necessidades pontuais do agricultor com as estratégias técnicas 
de efetiva aplicação da Homeopatia integrativa determinam em maior grau o sucesso de 
sua implementação no agroecossistema. Superada a primeira fase em que houve recíproco 
(homeopata e agricultor) interesse do potencial de apoio da Homeopatia na produção 
agropecuária, ou no modo extendido a todo agroecosssistema, necessita-se convergir 
metodologias que possam inserir o agricultor (família) como agente da mudança. Ou seja, 
tornar o agricultor (família) um Homeopata, mesmo que iniciante. Para tanto é mister 
muni-lo de conhecimentos básicos e instrumentalizá-lo. A Homeopatia estrutura-se como 
ciência, filosofia e arte de cura a partir dos trabalhos de Samuel Hahnemann. Por premissa, 
a primeira fonte é sempre a melhor fonte. Socializar os fundamentos e técnicas 
homeopáticas propostas por Hahnemann é municiar o agricultor de conhecimentos-guia ou 
referencias de primeira fonte, para que ele (agricultor/família), se assim o desejar, possa 
derivar a aplicação da homeopatia no contexto e realidade local, com a oportunidade de ser 
protagonista ainda na primeiro mudança. O uso de bioterápicos nosódios (forma 
terapêutica da Isopatia; gr. isos = igual, o mesmo) terá seu papel primordial na construção 
da cultura homeopática com aplicação no agroecossistema, mas o agricultor terá 
consciência que isto é um recurso emergencial. Instrumentalizar o agricultor na obtenção 
do preparados homeopáticos (farmacotécnica) é o segundo passo para inseri-lo como 
agente de mudança. Mais uma vez, a prática da farmacotécnica deve partir de uma 
referencia padrão, na maioria dos casos já disposto em Farmacopeias, e a partir dai fazer-se 
as derivações pertinentes. Isto facilita comparações das múltipla experiências separadas 
por tempo e espaço no triangulo agricultor-homeopata-agricultor.  

Estrategias de implementação da Homeopatia no agroecossistema podem diferir em 
função da natureza e dimensão do problema-objeto de tratamento e do domínio de 
conhecimento do agricultor. Entretanto, a anamnese da propriedade como um todo 
organismo, criações, cultivos, família/pessoas envolvidas deve ser o ponto de partida. A 
intensidade de intervenção realizada e a reação desses sistemas biológicos (cultivos, 
criações, família) nos indicaria, por exemplo, o miasma predominante e por conseguinte a 
homeopatia de fundo para o agroecossitema. Problemas pontuais relacionados com a 
queixa principal são excelentes oportunidades de introduzir a pratica homeopática, mesmo 
que atende inicialmente de modo emergencial. A partir dos primeiros resultados sentidos 
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pelo agricultor/família, ele próprio tomara iniciativa de aperfeiçoar a terapêutica 
homeopática para que se torne uma prática integrativa de alto nível informacional e 
portanto permanente. 
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