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RESUMO 

 

 

SABER, CONHECIMENTO E PODER: RELAÇÕES DE MEDIAÇÃO ENTRE 

AGRICULTORES ECOLOGISTAS E TÉCNICOS NO NÚCLEO MISSÕES DA REDE 

ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 

 

 

AUTORA: Cristina Bremm 

ORIENTADOR: Everton Lazzaretti Picolotto 

 

 

No processo de modernização de base técnica da agricultura, que foi implementado e 

incentivado no Brasil a partir da década de 1960, foi conformado um modelo hierárquico de 

assistência técnica, o modelo difusionista-inovador, a partir do qual os agentes de extensão 

rural passaram a propagar que os modelos de agricultura tradicional, praticados pelos colonos, 

eram atrasados, ineficientes e arcaicos, sendo que deveriam ser substituídos pela prática de 

uma agricultura “moderna” e eficiente na qual se faria uso, a partir da orientação técnica 

adequada e do crédito adquirido junto aos bancos, de máquinas, equipamentos e insumos 

industrializados. Frente à metodologia impositiva de orientação que passou a ser adotada 

pelos agentes de extensão rural, os movimentos sociais do campo construíram outro modelo 

baseado em suas experiências e alguns deles incorporaram a agroecologia como modelo para 

a agricultura. Considerando esse cenário, essa pesquisa tem como objetivo analisar as relações 

de mediação entre as famílias agricultoras ecologistas, os técnicos e dirigentes ligados ao 

Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, tendo em vista que esses agentes se 

propõem a construir relações horizontais. Para realizar essa investigação foram consultados 

registros documentais, realizadas entrevistas e observações durante reuniões e atividades das 

quais se participou ao longo do ano de 2017. Os resultados do trabalho revelam que os 

técnicos e dirigentes do Núcleo Missões procuram reformular suas práticas com base nas 

experiências desenvolvidas pelas famílias agricultoras ecologistas. Na assistência técnica são 

feitas sugestões sobre o manejo ecológico e os cultivos; são realizadas oficinas para que os 

agricultores dominem a produção de insumos orgânicos; e dias de campo nos quais os 

agricultores mais experientes são colocados em contato com aqueles que procuram resolver 

seus problemas de produção. As atividades de troca de experiência realizadas nas reuniões 

periódicas entre os grupos de famílias ecologistas revelam que o aprendizado de agricultor 

para agricultor recebe destaque e contribui para um trabalho de assistência técnica mais 

dialógico e participativo. Contudo, mesmo que na prática da assistência técnica os agrônomos 

reformulem seus conhecimentos acadêmicos na interação com as famílias ecologistas, existe 

interdependência e assimetria em relações que são marcadas por um equilíbrio variável de 

poder. Os dirigentes do Núcleo Missões possuem inserções sociais distintas e em suas 

trajetórias conformaram capitais culturais e simbólicos que lhes permitem cobrar o 

cumprimento das normas e regulamentos. O que não impede que os agricultores oponham 

resistências. 

 

 

Palavras-Chave: Agroecologia. Mediação Social. Poder. Certificação Participativa. Rede 

Ecovida de Agroecologia. 
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KNOWING, KNOWLEDGE AND POWER: MEDIATION RELATIONS BETWEEN 

ECOLOGIST FARMERS AND AGRICULTURAL TECHNICIANS IN MISSÕES 

NUCLEUS FROM ECOVIDA AGROECOLOGY NETWORK 
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In the modernization process of agriculture, which was implemented and encouraged in Brazil 

since the 1960s, was conformed a hierarchical model of technical assistance, the diffusionist-

innovative model, from which the rural extension agents started propagating that traditional 

agriculture models, practiced by settlers, were backward, inefficient and archaic, and should 

be replaced by the practice of a “modern” and efficient agriculture in which would be used, 

starting from the appropriate technical guidance and credit acquired from banks, machines, 

equipments and industrial inputs. Against the authoritarian methodology of guidance which 

was adopted by rural extension agents, the social movements from camp built another model 

based on your experiences and some of them have incorporated agroecology as a model for 

agriculture. Considering that, this research aims to analyze the mediation relations between 

ecological farming families, agricultural technicians and leaders linked to Missões Nucleus 

from Ecovida Agroecology Network, given that these agents propose to build horizontal 

relations. To carry out this research documentary records were consulted, interviews and 

observations were made during the meetings and activities in which participated througouth 

the year 2017. The results of the study reveal that the agricultural technicians and leaders of 

the Missões Nucleus seek to reshape their practices based on the experiences of ecological 

farming families. In technical assistance are made suggestions about ecological management 

and crops; workshops are held to enable farmers to master production of organic inputs; and 

field days in which the most experienced farmers are put in contact with those who seek to 

solve their production problems. The activities of exchange of experience held at regular 

meetings among groups of ecological families reveal that farmer-to-farmer learning is 

highlighted and contributes to more dialogic and participatory technical assistance work. 

However, even though in practice of technical assistance the agronomists reformulate their 

academic knowledge in interaction with ecological families, there is interdependence and 

asymmetry in relationships that are marked by a variable balance of power. The leaders of the 

Nucleus Missões have different social insertions and in their trajectories conformed cultural 

and symbolic capitals that allow them to enforce the rules and regulations. This does not 

prevent farmers from putting up resistance. 

 

 

Keywords: Agroecology. Social Mediation. Power. Participatory Certification. Ecovida 

Agroecology Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata das relações de mediação estabelecidas entre as famílias 

agricultoras ecologistas, os técnicos/agrônomos1 e dirigentes ligados ao Núcleo Missões da 

Rede Ecovida de Agroecologia, localizado nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões do 

estado do Rio Grande do Sul (RS). Desde meados dos anos 2000 estes agentes articulam esse 

Núcleo e se propõem a trabalhar conjuntamente em prol do desenvolvimento da agricultura 

agroecológica na região, como forma de contraponto à agricultura convencional e como 

perspectiva para o grupo social dos agricultores familiares. Toma-se como ponto de partida 

desse trabalho as críticas direcionadas à metodologia de assistência técnica do modelo da 

modernização agrícola e à metodologia da certificação orgânica por auditagem, como formas 

hierárquicas de orientação e avaliação dos agricultores, para questionar se as relações 

construídas com base na proposta de agricultura ecológica da Rede Ecovida de Agroecologia 

se caracterizam por maior horizontalidade entre agricultores ecologistas, técnicos e dirigentes. 

O interesse por essa temática se insere numa tentativa de compreensão das práticas e 

dos recursos metodológicos adotados pelos agrônomos, técnicos, extensionistas rurais e 

dirigentes vinculados à Rede Ecovida de Agroecologia na intenção de realizarem processos de 

assistência técnica e de certificação mais horizontais. Isso tendo em vista que grande parte dos 

cursos superiores onde esses agentes realizam sua formação mantém em suas grades 

curriculares disciplinas voltadas à concepção de agricultura difundida pelo modelo da 

modernização agrícola implementado durante o período do regime militar e aprofundado nas 

décadas seguintes. Entende-se que os objetivos de uma produção agrícola modernizada ou 

convencional não são os mesmos a que se propõem as famílias agricultoras que realizam 

processos de ecologização de suas propriedades. Sendo assim, os conhecimentos técnicos 

convencionais adquiridos pelos agrônomos, bem como a metodologia de trabalho diretiva 

aprendida por eles nos cursos superiores, não condizem com a estrutura das relações que as 

famílias ecologistas inseridas na Rede Ecovida procuram desenvolver em consonância com o 

que é proposto pelo movimento agroecológico. 

Com a finalidade de pensar e discutir essa temática adota-se uma perspectiva teórico 

metodológica relacional que entende os agentes e as estruturas sociais dentro das quais esses 

                                                           
1 Neste trabalho optou-se por utilizar a denominação “técnicos” para designar todos os agentes que fornecem 

assistência técnica às famílias agricultoras ecologistas, seja nos cultivos ou na comercialização dos produtos. 

Entre eles estão bacharéis em agronomia, técnicos agrícolas ou agropecuários e tecnólogos em 

desenvolvimento rural. Ao longo do texto, a utilização do termo “agrônomos” não tem a finalidade de 

distinguir os agentes segundo seu grau de formação e sim introduzir um termo variante para o primeiro. 
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se situam como co-determinantes. Ou seja, os indivíduos são influenciados pelas estruturas da 

sociedade na qual se inserem ao mesmo tempo em que influenciam essas estruturas e as ações 

dos demais agentes com os quais se relacionam. De maneira que o conceito central deste 

trabalho é o conceito de mediação social e o mediador é compreendido como o agente que 

relaciona e conecta duas partes que, por si mesmas, não são capazes de estabelecer uma 

relação direta e entrar em acordos sobre determinadas demandas (NEVES, 2008). Os agentes 

de intervenção social cumprem o papel de elevar os beneficiários, as famílias agricultoras 

ecologistas no caso dessa pesquisa, à posição de mediados. Ou seja, os mediadores orientam e 

influenciam as famílias agricultoras ecologistas, como categoria social, para que elas tenham 

acesso aos bens públicos, entendidos como políticas públicas, recursos materiais e financeiros 

que permitam realizar agricultura ecológica e acessar os mercados para comercializar os 

alimentos produzidos. Essa influência é possível porque a dimensão do poder permeia as 

relações que se estabelecem entre esses agentes. 

Para dar conta dessa perspectiva relacional de análise fazemos uso, dentre outros 

autores, da teoria bourdieusiana que adota uma abordagem construtivista-estruturalista ou 

praxiológica de interpretação da realidade social. Nessa ótica os indivíduos são concebidos 

como agentes que se situam em um espaço social de posições e agem seguindo o habitus e as 

regras específicas ao funcionamento desse espaço. Assim, procura-se observar processos 

históricos macrossociais e colocar certa ênfase no passado como determinante das ações 

individuais, mas buscando enfatizar as práticas (ações) dos agentes sociais relacionados entre 

si dentro da estrutura social mais ampla. Por consequência, o poder também é tomado de 

forma relacional, ou seja, não é inerente aos objetos possuídos pelos agentes porque é 

constituído através das relações entre estes agentes que estão sempre situadas no tempo e no 

espaço (OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA, SILVA, 2007). 

O habitus dos agentes que se relacionam num espaço social de posições é definido por 

Bourdieu como um  

 

[…] sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que 

funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de estratégias que 

podem estar objetivamente em conformidade com os interesses objetivos dos seus 

autores sem terem sido expressamente concebidas para esse fim (BOURDIEU, 

2003, p. 125). 

 

Portanto, o habitus orienta as ações dos agentes com base nos conhecimentos 

adquiridos por eles ao longo da vida e incorporados na forma de hexis e disposições corporais 

quase posturais (BOURDIEU, 1989). Por isso o habitus pode ser entendido como a 
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experiência do social vivida e incorporada pelo agente. Isso ocorre porque as estratégias de 

ação criadas ao longo das trajetórias individuais ou grupais de pessoas e organizações não 

operam como cálculos racionais visando maximizar ganhos específicos, mas como resultado 

da relação inconsciente entre um habitus, a razão prática para agir, e uma trajetória específica 

vivenciada no espaço social. Portanto, o habitus conformado durante uma trajetória influencia 

a vida, a atuação e as escolhas de um agente que se baseia nele para orientar as relações que 

estabelece e mantém com os demais. 

Além do habitus, incorporado conforme a inserção social e as trajetórias distintas, as 

relações entre mediadores e mediados estão sujeitas aos capitais que eles mobilizam em suas 

interações. Quanto mais capitais um agente monopoliza maior é seu peso na estrutura das 

relações estabelecidas. Esses capitais variam segundo as experiências escolares, a interação 

com organizações sociais, sindicatos, cooperativas, movimentos, organismos públicos e 

privados, políticos profissionais, e segundo o domínio da prática de agricultura ecológica. 

Assim, entende-se que os objetivos das práticas das famílias agricultoras estão voltados à sua 

reprodução social, material e cultural através do trabalho com agricultura ecológica e do 

engajamento num grupo que lhes fortalece porque fornece apoio. Enquanto os objetivos do 

trabalho realizado pelos mediadores estão voltados ao mapeamento de novas famílias 

agricultoras ecologistas e à manutenção das famílias já inseridas dentro da Rede que integram, 

o que implica em orientá-las a cumprir as regras gerais que condicionam a continuidade de 

sua posição enquanto mediadas.  

Tendo em vista as questões levantadas anteriormente, esta pesquisa procura responder 

ao seguinte problema de investigação. Na trajetória de formação e desenvolvimento do 

Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, como são estabelecidas as relações de 

mediação técnica e política entre os dirigentes, técnicos e agricultores ecologistas? Com este 

problema busca-se abarcar as negociações e os sentidos que os agentes estabelecem sobre a 

agroecologia em suas práticas tendo em vista a heterogeneidade de habitus ligados às 

trajetórias, coletivas e individuais, e dos capitais que mobilizam. Assim, busca-se realizar uma 

crítica à literatura acadêmica e problematizar quais as condições de existência de relações 

horizontais em estruturas e contextos permeados por assimetrias de todo tipo. Nesse sentido, 

cabe questionar como as famílias agricultoras ecologistas, os técnicos e dirigentes do Núcleo 

Missões conseguem estabelecer relações horizontais durante as atividades de assistência 

técnica e no processo de certificação participativa. Importa observar que os agricultores estão 

munidos dos conhecimentos tácitos e do saber-fazer que envolvem as práticas desenvolvidas 

durante suas trajetórias de vida na agricultura enquanto os agrônomos e os dirigentes do 
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Núcleo se valem dos conhecimentos constituídos durante suas trajetórias de vida na academia 

e em interação ao espaço político dos movimentos sociais. 

Para dar conta dessa problemática define-se como objetivo geral da pesquisa analisar 

as relações de mediação entre agricultores ecologistas, dirigentes e técnicos vinculados ao 

Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, tendo em vista que propõe uma relação 

horizontal, e como estes mobilizam saberes, conhecimentos e poderes na consecução da 

agricultura ecológica e do movimento agroecológico. Como parte do processo de 

investigação entende-se a necessidade de responder aos seguintes objetivos específicos 

implicados no objetivo central dessa pesquisa: 

1) Esquadrinhar o processo de modernização da agricultura e as particularidades da 

modernização da agricultura familiar na região das Missões e da Fronteira Noroeste do RS;  

2) Compreender o processo de formação do Núcleo Missões da Rede Ecovida de 

Agroecologia e as trajetórias de agricultura das famílias e dos técnicos/agrônomos; 

3) Analisar as particularidades da relação de mediação social estabelecida em uma 

organização de agricultores ecologistas local e o movimento agroecológico mais amplo; 

4) Identificar como os técnicos/agrônomos mobilizam seus conhecimentos técnico-

científicos e como os dirigentes mobilizam sua influência política como capitais simbólicos 

na interação com os agricultores ecologistas;  

5) Entender a interação entre os projetos de agricultura das famílias agricultoras 

ecologistas. 

Tendo em vista a escolha pela adoção de uma perspectiva teórico metodológica 

relacional, optou-se pela utilização de metodologias qualitativas para responder ao problema 

de pesquisa e aos objetivos propostos. De forma que foi realizado um estudo de caso, no qual 

são adotadas as técnicas de análise documental, observação participante e realização de 

entrevistas semi-estruturadas. Essa escolha se deve à importância de procedimentos como a 

triangulação, que constitui o uso de métodos múltiplos como alternativa à validação da 

pesquisa, e a cristalização, que busca os diferentes pontos de vista dos agentes envolvidos em 

uma mesma história (DENZIN; LINCOLN, 2006). Com a triangulação buscou-se contornar 

os limites de cada uma das técnicas de coleta em separado, visto que a análise documental 

esbarrou na falta de documentos oficiais, atas e registros sobre as primeiras atividades do 

Núcleo Missões antes de sua consolidação; a observação deu conta das práticas e das ações 

dos agentes sem, necessariamente, acessar suas interpretações e opiniões a respeito; e as 

entrevistas tiveram alcance sobre as interpretações e o discurso sobre a ação sem confrontar as 
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intenções discursivas à ação efetivamente empreendida pelos agricultores, técnicos e 

dirigentes. 

É, principalmente, através da análise documental e das entrevistas que se procurou 

explorar e compreender a trajetória coletiva do Núcleo Missões da Rede Ecovida de 

Agroecologia e as trajetórias individuais dos agentes ligados a esse Núcleo. De maneira que 

procurou-se atentar para aspectos, escritos e narrados, que constituíram rupturas, 

descontinuidades, reformulações e ressignificações das ações que vinham sendo realizadas 

anteriormente por esses agentes. A análise documental teve como recursos as atas de reuniões 

da ONG Associação Regional de Educação, Desenvolvimento e Pesquisa (AREDE), que 

coordena e integra o Núcleo Missões, as atas das assembleias gerais (plenárias) do Núcleo e 

as atas das reuniões da comissão de ética geral do Núcleo. No caso das entrevistas, seguiu-se 

um roteiro semi-estruturado de perguntas abertas e fechadas conduzidas pela entrevistadora na 

forma de uma conversa informal, na tentativa de seguir um raciocínio linear que se 

assemelhasse à sequência do pensamento dos interlocutores. As vantagens observadas na 

condução desse tipo de entrevista disseram respeito à possibilidade de adaptar o roteiro de 

perguntas conforme a ordem das questões trazidas ao longo da fala dos interlocutores e 

segundo a importância percebida pela pesquisadora em explorar determinados acontecimentos 

(BONI; QUARESMA, 2005). 

Para que o andamento das entrevistas não enfrentasse problemas procurou-se atentar 

para o exercício, recomendado por Bourdieu (2011), de colocar-se no lugar do entrevistado 

durante as conversas. O ato de “se colocar no lugar de” requer construir os dados no sentido 

de entender de qual espaço social o interlocutor está falando, quais foram suas experiências de 

vida e de socialização anteriores, ou seja, esquadrinhar as estruturas invisíveis que permeiam 

o discurso. Esse exercício foi importante para entender quais os motivos que levaram os 

agentes dessa pesquisa a se engajar no trabalho com agricultura ecológica e com a mediação 

social, o que envolveu a identificação dos capitais que os agentes trazem ou não de suas 

experiências pregressas. As respostas dos(as) entrevistados(as) foram registradas por meio do 

uso de gravador de voz, mediante o seu consentimento verbal prévio, sendo que não houve 

recusas para a realização desse procedimento. 

A técnica de observação participante constituiu recurso auxiliar para a compreensão 

das trajetórias e das relações sobre as quais se tem interesse. Para as finalidades dessa 

pesquisa, compreende-se a observação participante como o exercício de observação de uma 

interação social determinada que se desenrola em um espaço definido e na qual o observador 

participa ou intervém como pesquisador se for preciso, memoriza as observações interessantes 
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para em seguida anotar e analisa-las com base nos documentos recolhidos e nas entrevistas a 

serem realizadas. A observação participante constitui-se, portanto, no encadeamento de três 

exercícios: “perceber, memorizar, anotar” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 97).  

A recomendação de Beaud e Weber (2007) pelo cuidado em levar as técnicas da 

análise documental, da observação participante e das entrevistas a dialogarem se deve à 

importância dos procedimentos de triangulação a cristalização ressaltados por Denzin e 

Lincoln (2006). O uso de técnicas múltiplas como alternativa de validação da pesquisa e para 

abarcar os diferentes pontos de vista dos agentes envolvidos no mesmo processo constituíram 

recursos metodológicos importantes para contornar os limites encontrados em cada técnica. 

Esse cuidado contribuiu para uma melhor compreensão do caso em estudo. Considerando 

esses fatores, cabe esclarecer como ocorreu o processo de negociação da entrada da 

pesquisadora no campo e sua participação nas atividades desenvolvidas pelos agricultores 

ecologistas, técnicos e dirigentes ligados ao Núcleo Missões da Rede Ecovida de 

Agroecologia. Esse esclarecimento revela sobre a posição ocupada pela pesquisadora e sobre 

os alcances e limites decorrentes dela na obtenção dos dados que constituem esta dissertação 

de mestrado. 

O contato inicial para a negociação da pesquisa se deu em agosto de 2016 quando 

procurei os dirigentes do Núcleo Missões na cidade de Santa Rosa para uma conversa na qual 

me apresentei e expliquei quais eram as minhas intenções e motivações de pesquisa. Essa 

primeira aproximação possibilitou conhecer um pouco a respeito do funcionamento e das 

atividades locais desenvolvidas em interação com a Rede Ecovida de Agroecologia. Em abril 

de 2017 retornei para conversar com o coordenador e os estagiários do Núcleo, esclareci sobre 

a temática e os objetivos da pesquisa, quais tipos de entrevistas gostaria de realizar, em quais 

momentos gostaria de acompanhar os trabalhos dos técnicos e dirigentes junto às famílias 

agricultoras para observar suas dinâmicas. Acordados esses detalhes, iniciou-se o período de 

coleta dos dados que transcorreu de julho a dezembro de 2017.  

Durante o trabalho de campo foram coletadas as cópias das atas das reuniões da ONG 

Arede e do Núcleo Missões, assim como folders, panfletos, cartilhas e livros contendo 

publicações sobre as atividades, envolvendo agroecologia, desenvolvidas pela Arede e suas 

parceiras. Participou-se de duas plenárias do Núcleo, um dia de campo sobre produção de uva 

orgânica, duas palestras sobre produção agroecológica, uma oficina sobre produção de polpas 

de frutas, atividades onde houve trocas de sementes, além de terem sido acompanhadas as 

visitas de revisão da certificação participativa de conformidade orgânica realizadas em 06 dos 

11 grupos ecologistas que compunham o Núcleo. Vale à pena destacar que os grupos de 
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famílias agricultoras ecologistas que compõem o Núcleo Missões se distribuem em 21 

municípios que compõem 4 regiões distintas do estado do RS, o que dificultou o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas em todos os grupos. Ao total, 19 entrevistas 

foram realizadas, 07 das quais com técnicos: um da Arede, um da Cooperativa Central da 

Agricultura Familiar Ltda (UNICOOPER), dois extensionistas rurais da Associação 

Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS-

ASCAR) e três lideranças que acompanharam o processo de constituição do Núcleo Missões. 

As entrevistas realizadas com famílias agricultoras ecologistas foram no número de 12.  

Aqui cabe um esclarecimento sobre a forma como foi empregada a técnica da 

entrevista semi-estruturada. A princípio, optou-se pela realização de entrevistas individuais 

com roteiros de perguntas específicos para agricultores ecologistas, técnicos e dirigentes do 

Núcleo. Isso foi mantido no caso dos técnicos e dirigentes. Contudo, no caso das famílias 

agricultoras manteve-se o roteiro de perguntas elaborado alterando-se a dinâmica de 

realização da atividade em favor de algumas entrevistas coletivas nas quais duas ou três 

famílias do mesmo grupo de produção reuniram-se para responder as questões colocadas. A 

escolha por conduzir entrevistas coletivas foi realizada devido às limitações temporais e 

geográficas que se apresentaram durante o trabalho de pesquisa de campo.  

Em primeiro lugar, foi planejado que a realização das entrevistas com as famílias 

agricultoras ocorreria após as atividades de visita às propriedades rurais devido ao processo de 

renovação da certificação participativa de conformidade orgânica. As visitas foram 

programadas previamente com os agricultores e agendadas pelos dirigentes do Núcleo 

Missões e pelos extensionistas do escritório regional e dos escritórios municipais da 

Emater/RS-Ascar, de modo que foram realizadas duas visitas por semana, antes do 

vencimento dos certificados emitidos pela Rede Ecovida de Agroecologia, garantindo a 

participação dos agricultores ecologistas no trabalho de revisão dos seus pares. Em segundo 

lugar, mesmo havendo a escolha por concentrar o trabalho de pesquisa de campo nos 

municípios de Porto Xavier, Dezesseis de Novembro, Alecrim, Santo Cristo, Cândido Godói, 

São Paulo das Missões, Cerro Largo, Salvador das Missões e Santa Rosa2, as distâncias de 

deslocamento intermunicipais continuaram significativas, notadamente entre propriedades 

rurais distantes das sedes municipais nas quais, muitas vezes, nem o transporte realizado pelas 

                                                           
2 A escolha por concentrar o trabalho de campo nesses locais se deu devido ao fato dos grupos de agricultores 

ecologistas mais antigos, considerados de trajetórias “históricas” no Núcleo Missões, residirem nesses 

municípios. Um segundo fator que influenciou essa escolha foi o fato da família da pesquisadora residir mais 

próxima a esses municípios, o que auxiliou no deslocamento entre esses locais.  
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empresas de ônibus de linha chegava a circular. Dessa maneira, assegurada a possibilidade de 

deslocamento junto aos técnicos da ONG Arede e da Emater/RS-Ascar até as propriedades 

dos agricultores pela manhã, para ao meio da tarde retornar com eles até alguma rodoviária 

municipal, a pesquisadora decidiu entrevistar em duplas e trios aquelas famílias agricultoras 

que não poderiam ser revisitadas fora das datas de visitação estabelecidas.  

Essa forma de proceder com três das doze entrevistas realizadas com famílias 

agricultoras não se mostrou de todo problemática. Se, por um lado, a possibilidade de sigilo, o 

não constrangimento entre as famílias e o procedimento de cristalização das informações 

podem ter sido quebrados, por outro lado, as famílias agricultoras ecologistas entrevistadas 

coletivamente formam um mesmo grupo local de produção. Elas se conhecem, costumam 

realizar reuniões periodicamente em suas propriedades para planejar e acompanhar a 

produção e os problemas do grupo e, em alguns casos, trabalham cultivando e 

comercializando os mesmos tipos de alimentos. Essas famílias compartilham experiências 

coletivas semelhantes, de maneira que o diálogo e a interação se revelaram bastante profícuos 

durante as entrevistas. Excetuando-se esses três casos, 09 entre 12 entrevistas foram 

realizadas individualmente com os(as) agricultores(as) antes do horário de início das feiras e 

durante o intervalo das atividades realizadas nas plenárias e no dia de campo. De maneira que 

foi possível acessar as interpretações individuais dos agentes sobre as relações e os processos 

desenvolvidos no Núcleo. 

Ainda importa observar que ao longo do processo de pesquisa negociei minha inserção 

entre os agentes que compõem o Núcleo Missões identificando-me enquanto estudante de 

mestrado em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Santa Maria, interessada em 

compreender o processo de formação do núcleo de agroecologia local e como eles 

(agricultores, técnicos e dirigentes) desenvolvem seus trabalhos de produção, orientação 

técnica e certificação participativa da produção orgânica. Essa identidade nem sempre ficou 

clara para todos os agentes que, por algumas vezes, me confundiram como estudante de 

agronomia, de serviço social ou de um curso técnico agrícola. Houve cuidado de minha parte 

em corrigir mal entendidos a esse respeito durante as situações que exigiam registros formais, 

como no caso da confecção das atas das reuniões de revisão da certificação orgânica. 

Contudo, em algumas situações de interação informal, em conversas durante as visitas 

realizadas às propriedades dos agricultores ecologistas, diálogos antes, durante ou depois dos 

almoços e nos intervalos das atividades, simplesmente me identifiquei como estudante 

interessada no trabalho desenvolvido pelos agricultores e técnicos ligados ao Núcleo Missões. 

Não me concentrei em desfazer mal-entendidos sobre minha área de estudos, as ciências 
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sociais, quando julguei que o lugar, o momento e o contexto não eram adequados por 

interferir no andamento das atividades que estavam sendo desenvolvidas. 

À parte as dificuldades de alguns agentes entenderem a especificidade da área de 

trabalho da pesquisadora, ficou claro ao longo do tempo que a presença nas assembleias, nas 

reuniões, nas visitas às propriedades rurais e nas atividades de formação teve como finalidade 

observar, perguntar e entender como eram realizadas as atividades de produção agrícola dos 

agricultores, o trabalho dos técnicos e dos coordenadores do Núcleo Missões, e como eles se 

conheceram e se relacionavam dentro das dinâmicas de um núcleo de agroecologia que 

compõem uma rede maior. 

Esclarecida a perspectiva teórico metodológica adotada na pesquisa, cabe explanar 

sobre a forma como está organizada esta dissertação, além deste primeiro capítulo que a 

compõe. No segundo capítulo aborda-se o processo de modernização de base tecnológica 

realizado na agricultura e os desdobramentos dele na dinâmica de relações entre agricultores e 

extensionistas rurais das empresas de assistência técnica e extensão rural. Também são 

discutidas as consequências da modernização tecnológica que levaram grupos de pequenos 

agricultores e trabalhadores rurais, com ou sem terras, a organizarem-se em movimentos 

sociais rurais demandando direitos, justiça social e outros tipos de relações na agricultura e 

desta para com os mercados. Assim, é discutido o conceito de agroecologia, na forma em que 

é tratado como ciência por alguns pesquisadores acadêmicos, e sua apropriação pelos 

movimentos sociais do campo, desembocando na proposta de agricultura ecológica e de 

certificação participativa em rede desenvolvida pela Rede Ecovida de Agroecologia no Sul do 

Brasil. 

Na sequência, no terceiro capítulo, trata-se a respeito das experiências de agricultura 

desenvolvidas na região das Missões e da Fronteira Noroeste do RS e como elas resultaram na 

formação do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia. Nesse capítulo é explorada a 

trajetória coletiva dos agentes da região e daqueles vinculados ao Núcleo, as experiências de 

agricultura alternativa realizadas pelos agricultores familiares e o processo que levou à 

consolidação dos trabalhos desenvolvidos neste núcleo local de agroecologia. No quarto 

capítulo discute-se as trajetórias e os projetos de vida individuais das famílias agricultoras 

ecologistas e dos mediadores sociais. Para tanto as famílias são classificadas segundo suas 

trajetórias e o tipo de inserção que tem na agricultura ecológica e junto ao Núcleo, assim 

como são os mediadores sociais conforme suas trajetórias de interação com os movimentos 

sociais do campo e com a proposta de agroecologia desenvolvida pela Rede Ecovida. Nesse 

capítulo são traçadas semelhanças e diferenças entre os agentes de acordo com suas inserções 



30 

sociais, o habitus e os capitais que conformaram durante as experiências vivenciadas em suas 

trajetórias pessoais. 

Por fim, no quinto capítulo discute-se mais detidamente a mediação social na 

agroecologia e as relações entre as famílias agricultoras ecologistas, os dirigentes e técnicos 

vinculados ao Núcleo Missões. São tratadas a metodologia de assistência técnica e do 

processo de certificação participativa de conformidade orgânica desenvolvidos nas 

propriedades, as dinâmicas de interação observadas durante as plenárias e os dias de campo, 

bem como as opiniões expressas a respeito pelos agentes. Nesse capítulo é discutida a 

complexidade observada nas relações entre agentes que, em razão da apropriação e 

incorporação de capitais culturais distintos ao longo de suas trajetórias, ocupam posições 

distintas no espaço social e em estruturas permeadas pelo poder. 
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2 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E A FORMAÇÃO DA 

REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 

 

Com a finalidade de compreender o processo que levou à formação da Rede Ecovida 

de Agroecologia no Sul do Brasil – como resposta à imposição de um modelo de certificação 

por auditoria realizado por empresas, sendo que os agricultores organizados na Rede 

propunham maior participação sua junto aos técnicos nos processos de deliberação sobre a 

produção – é necessário entender o tipo de relação de assessoria técnica proposto aos 

agricultores no modelo da agricultura “moderna” e porque ele foi contestado por alguns 

grupos, dentre eles os agricultores que passaram a se denominar “agricultores ecologistas”. 

Nesse sentido, esse capítulo tem como finalidade discutir o processo de modernização 

agrícola brasileiro, a prática de agricultura que passou a ser incentivada pelo Estado, suas 

consequências e os desafios enfrentados pelos pequenos agricultores que os levaram a buscar 

alternativas para permanecer na agricultura. 

Ao discutir-se modernização da agricultura brasileira é importante frisar que se trata 

de um processo que está colado aos acontecimentos históricos, políticos, econômicos e sociais 

que envolveram não somente a sociedade brasileira em si, mas as sociedades latino-

americanas em geral e os países economicamente desenvolvidos à época do período pós-

guerra. O ímpeto modernizante que foi iniciado na agricultura dos Estados Unidos da 

América (EUA) teve sua metodologia de atuação readequada para que os agentes de extensão 

rural realizassem um trabalho mais eficiente junto às sociedades subdesenvolvidas. Nesse 

sentido, muitas vezes a racionalidade e as inovações tecnológicas na agricultura foram 

defendidas e difundidas com base no ideário que propunha desenvolver as sociedades rurais e 

urbanas e melhorar as condições de vida dos agricultores utilizando-se amplamente de 

processos educativos e formativos (FONSECA, 1985). Em sua grande maioria, as atividades 

de educação e formação realizadas nas comunidades rurais ignoravam totalmente a cultura 

local e tinham como objetivo convencer os camponeses3 e colonos4 a adotar as práticas 

modernas de agricultura. Essa discussão permeia a primeira seção do capítulo. 

                                                           
3 Neste trabalho a utilização dos termos camponês, colono e agricultor segue o entendimento segundo o qual 

tratam-se de três categorias sociais, econômicas e culturais distintas. Originalmente, “camponês” ou 

“camponesa” foi um termo utilizado para designar as pessoas europeias inseridas numa sociedade camponesa, 

organizada em formato de vila, cuja família vivia em regime de economia familiar sustentando-se a partir do 

trabalho agrícola realizado pelos membros do grupo familiar. Os camponeses praticam uma forma de 

agricultura tradicional específica de seu grupo. 
4 Sobretudo descendentes de imigrantes alemães, italianos, poloneses, austríacos, russos e franceses que se 

instalaram no RS em meados do século XVII em decorrência das políticas imperiais que visavam a ocupação, 
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Contudo, muitas famílias camponesas e agricultoras familiares5 não foram incluídas 

no processo de modernização da base técnica da agricultura ocorrido no Brasil ou apenas 

modernizaram-se parcialmente. Isso porque o crédito rural para a compra de máquinas 

agrícolas e os financiamentos para o plantio eram ofertados pelos bancos apenas para a 

produção de alguns produtos agrícolas. Muitas dessas famílias que não se enquadraram nas 

políticas para a tomada de crédito continuaram produzindo seguindo os conhecimentos 

tradicionais herdados de seus antepassados camponeses. Outras passaram a se organizar e 

criaram iniciativas no sentido da retomada desses conhecimentos e sua ressignificação de 

acordo com valores ecológicos e sociais que passaram a emergir mundialmente a partir da 

década de 1980. Foram formados movimentos, associações, cooperativas e redes no intuito de 

viabilizar a reprodução social e econômica dos agricultores que passaram a reivindicar sua 

participação na formulação de políticas públicas pelo governo, incluindo políticas voltadas à 

produção agroecológica. Parte dessa discussão é apresentada ao longo da segunda seção do 

capítulo que também abarca os princípios, objetivos e propósitos de atuação da Rede Ecovida 

de Agroecologia, cuja criação é resultado das mobilizações de famílias agricultoras 

descontentes com a prática da agricultura moderna e com a adoção de seu pacote tecnológico. 

 

2.1 O “PACOTE TECNOLÓGICO” DA REVOLUÇÃO VERDE E SEUS EFEITOS: O 

PAPEL CENTRAL DOS AGRÔNOMOS COMO AGENTES DE CÂMBIO 

 

Por trás dos ideais humanitários expressos no processo de modernização da agricultura 

mundial, como a erradicação da fome no mundo por meio do aumento da produtividade e da 

produção de alimentos, havia os interesses econômicos dos países centrais. Segundo Brum 

(1988), após o final da Segunda Guerra Mundial as empresas e corporações de grupos 

                                                                                                                                                                                     
defesa do território brasileiro e o desenvolvimento do mercado interno de alimentos (BRUM, 1988; 

SCHMITT, 2001). Os colonos se caracterizam por praticar uma forma de agricultura tradicional, que ficou 

conhecida como agricultura colonial, semelhante à agricultura camponesa. O trabalho agrícola também era 

realizado pelos membros da família. Contudo, a maioria dos colonos estabeleceram suas moradias em linhas, 

ao longo da estrada principal da localidade, e não em formato de vilas. Isso resultou numa forma de 

sociabilidade um pouco diferente da camponesa. 
5 Os “agricultores” são caracterizados por trabalhar com agricultura de maneira não tradicional e por não terem, 

especificamente, um regime organizado em torno do trabalho familiar e da sociabilidade com a comunidade 

rural na qual residem. O termo agricultor, sem a utilização posterior de outros adjetivos, passou a ser usado 

para designar os agentes que, em alguma medida, utilizam insumos e tecnologias modernas na produção 

agrícola e que empregam mão-de-obra externa durante boa parte do período agrícola, incluindo-se agricultores 

que possuem grandes áreas de terra. Já o termo “agricultores familiares” passou a ser empregado durante a 

década de 1990 para designar os agricultores que utilizam predominantemente o trabalho da família na 

produção agrícola e que possuem propriedades com tamanho entre 1 e 4 módulos fiscais (com área média de 2 

a 50 hectares de terra). Essa denominação passou a substituir a noção anterior de “pequeno agricultor” que, até 

então, era vista como uma categoria social símbolo de atraso (PICOLOTTO, 2014b). 
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econômicos norte-americanos, como o grupo Rockfeller, dispunham de todo um rol de 

tecnologias, insumos e implementos agrícolas que foram desenvolvidos e utilizados para 

produzir alimentos e exportar às nações envolvidas nos conflitos. Então, as empresas e 

corporações desses grupos passam a conceder empréstimos aos países subdesenvolvidos e 

incentivar a adoção de suas tecnologias para modernizar a agricultura. De modo que o ímpeto 

em modernizar a agricultura brasileira e gaúcha foi parte da estratégia de expansão do 

capitalismo internacional. No Rio Grande do Sul (RS) essa opção pela modernização técnica 

da agricultura começou a ser implementada já na década de 1950 com as lavouras de trigo no 

Planalto Gaúcho, mais especificamente, nas regiões de Passo Fundo, São Borja, Planalto 

Médio, Missões e Alto Uruguai, se espalhando para as demais regiões do estado 

posteriormente (BRUM, 1988). Mas é no período de ditadura militar, instaurado de 1964 a 

1985, que ela é retomada e reforçada em parceria com os grupos econômicos internacionais, a 

classe latifundiária e os setores conservadores da sociedade brasileira. 

Cabe observar que houve apoio do governo dos EUA e a adesão dos governos dos 

países economicamente dependentes que foram assumindo as responsabilidades de 

implantação do processo de modernização da agricultura. Com essa finalidade foram criadas 

na década de 1950 a Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR) em Minas Gerias, a 

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (ASCAR) no RS, entre outras, e a 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) (BRUM, 1988). Estas 

intervenções controladas tinham por objetivo alterar a infraestrutura de produção e controlar a 

articulação dos produtores através da assistência técnica e orientação ao crédito rural para a 

compra do “pacote tecnológico” da Revolução Verde6: sementes certificadas e melhoradas 

geneticamente, fertilizantes químicos, agrotóxicos, pesticidas, fungicidas, larvicidas, 

herbicidas, análise e correção de solo, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, 

etc. Este pacote precisa ser adotado integralmente para o sucesso da modernização da 

agricultura. 

Na década de 1950 a agricultura colonial já estava em um estágio avançado de 

declínio (BRUM, 1988; SCHMITT, 2001). O sistema de agricultura de roça praticado pelos 

colonos, cujo manejo era realizado pelo corte da mata nativa seguido de queimada e plantio, 

enfraqueceu os solos pela baixa reposição de nutrientes. E a escassez de áreas nativas que 

                                                           
6 A referência a uma Revolução Verde foi resultado da ofensiva dirigida pelos governantes dos países 

capitalistas à expansão de uma Revolução Vermelha pelo mundo, ou seja, o avanço do socialismo. A 

Revolução Verde tinha por objetivo modernizar a agricultura, subordinando-a à indústria, e difundir o 

capitalismo pelo mundo. 
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possibilitassem a implantação de uma nova roça e o pousio da antiga também contribuiu para 

que os colonos intensificassem os cultivos, aumentando as áreas plantadas na propriedade e 

diminuindo o tempo de descanso das terras. Como resultado, a produção de alimentos 

destinados ao consumo familiar e à comercialização local, para aquisição do que não era 

produzido nas propriedades (tecidos, calçados, sal, querosene), declinava a cada ano. A 

agricultura tradicional praticada pelos colonos se utilizava basicamente da fertilidade natural 

do solo e o manejo era realizado pelo grupo familiar. Em propriedades médias e pequenas 

eram produzidos milho, trigo, feijão, arroz, batata-doce, batata inglesa, mandioca, moranga, 

abóbora, frutas, verduras, legumes, bem como criados animais para fornecer carne, ovos, leite, 

queijo, manteiga, banha e salame. 

Observando a forma de agricultura praticada pelos colonos é possível identificar 

características que a aproximam da agricultura tradicional praticada pelos camponeses, bem 

como semelhanças entre os dois grupos no que diz respeito ao processo interno de 

organização da unidade econômica familiar camponesa. No campesinato o funcionamento da 

unidade agrícola familiar está pautado fortemente sobre a reprodução social e econômica do 

grupo familiar e a preservação do patrimônio. Para tanto, no cultivo da terra são empregados 

os meios de produção e a força de trabalho próprias da família camponesa, havendo como 

resultado do ano de trabalho certa quantidade de bens entendida como produto do trabalho e 

concebida como um todo indivisível. Logo, categorias capitalistas como o salário, lucro 

líquido, renda e juro do capital não podem ser empregadas na economia camponesa 

(CHAYANOV, 1974, 1981). 

Seguindo essa lógica de funcionamento, o camponês busca encontrar o equilíbrio entre 

a quantidade de trabalho necessária para alimentar todos os integrantes da família 

considerando a área de terras disponíveis na propriedade, sua produtividade e as condições 

climáticas. Porém, acima desses fatores é a composição do grupo doméstico que define o 

esforço empreendido na produção. Quanto maior o número de crianças e idosos, que pouco 

contribuem na produção familiar, maior é o dispêndio de trabalho empregado pelos jovens e 

adultos e, consequentemente, maior é a taxa de auto exploração familiar. À medida que o 

grupo doméstico é composto majoritariamente por adultos, menor é a intensificação do 

trabalho que é compensado pelo maior número de trabalhadores. Desse modo, se o grupo 

familiar for numeroso a ponto de a propriedade não absorver toda a capacidade de trabalho 

existente busca-se adquirir novas terras para aproximar a intensidade da unidade ao grau 

ótimo, ou seja, ao equilíbrio entre a satisfação da demanda familiar e a penosidade do trabalho 

necessário para supri-la (CHAYANOV, 1974, 1981). 
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Além da centralidade do grupo familiar na organização do trabalho na agricultura 

camponesa, é possível destacar mais cinco características sobre as sociedades camponesas, 

detalhadas por Mendras (1978), que reforçam sua semelhança com o grupo social dos 

colonos. Essas características são: a autonomia relativa das coletividades camponesas diante 

da sociedade envolvente; a importância estrutural do grupo doméstico para a organização do 

trabalho e da vida coletiva; um sistema econômico de autonomia relativa que possui relações 

com a economia envolvente; uma coletividade local marcada pelo interconhecimento interno 

e fracas relações com grupos externos; e o papel decisivo dos mediadores no estabelecimento 

de relações com a sociedade nacional. Dessa forma, é possível perceber que várias 

características de organização do trabalho, de funcionamento da economia local e da 

sociabilidade desenvolvidas pelos colonos aparecem como características clássicas utilizadas 

para definir as sociedades camponesas e a forma tradicional como praticam agricultura e 

organizam a vida familiar e comunitária em torno dela. Por isso entende-se que a agricultura 

colonial e a agricultura camponesa são formas semelhantes de agricultura tradicional. 

Segundo Brum (1988) e Schmitt (2001), no período entre as décadas de 1910 e 1940 a 

produtividade agrícola proporcionou um considerável desenvolvimento aos comerciantes 

locais que passaram a inserir os produtos dos colonos nos mercados regionais e até nacionais. 

De modo que a agricultura transferiu recursos ao comércio e à indústria proporcionando o 

desenvolvimento local e regional. Posteriormente, a soma de vários fatores colaborou para o 

que ficou conhecido como a crise ou o declínio da agricultura colonial (ou tradicional). Dentre 

esses fatores podemos citar a redução da fertilidade do solo devido à intensificação dos 

cultivos pela ausência de novas áreas para serem exploradas pelas famílias; o que resultou no 

declínio do volume da produção; e na impossibilidade de manutenção e reprodução de todo o 

grupo familiar na pequena propriedade; aliados aos preços baixos dos produtos agrícolas dos 

colonos frente aos preços elevados dos produtos por eles adquiridos no comércio. Isso, de 

certa forma, provocou o estrangulamento da agricultura e resultou no êxodo para o meio 

urbano ou para as regiões de fronteira agrícola. Somado a isso, ocorre a entrada de um ideário 

externo que considera a agricultura camponesa atrasada e pouco produtiva por não fazer uso 

das tecnologias mais modernas na produção.  

É nesse contexto de declínio da agricultura tradicional praticada pelas famílias que as 

políticas de modernização da agricultura foram iniciadas no RS. E o papel desenvolvido pela 

extensão rural nesse processo é fundamental. Segundo Fonseca (1985), a ação extensionista 

foi proposta pelos governos locais, em parceria com as agências norte-americanas de extensão 

rural, adotando-se o entusiasmo inicial sobre a importância de informar e persuadir os 
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agricultores a adotarem práticas agrícolas capazes de aumentar significativamente a produção 

de alimentos. Dessa maneira, era necessário aos extensionistas e agrônomos atuar como 

“agentes de câmbio” na introdução de novas ideias nas comunidades camponesas para que os 

agricultores alterassem seu estilo de vida tradicional por meio da adoção de tecnologias 

modernas e de práticas cientificamente válidas na resolução de seus problemas. O objetivo era 

alcançar o desenvolvimento econômico-social  

 

[...] entendido como uma passagem da sociedade do tipo tradicional – onde 

predominam padrões de conservadorismo, de afetividade, particularismo, 

compadrio, soluções tradicionais e anti-racionais para os problemas comuns – para 

um tipo de sociedade moderna onde predominam padrões de lucro, neutralidade 

afetiva, universalismo, especialização e soluções técnico-científicas para os 

problemas comuns (FONSECA, 1985, p. 46). 

 

O discurso inovador das agências extensionistas propunha aos agricultores a melhoria 

de seus padrões de vida, da saúde familiar e do nível educacional das comunidades rurais, 

junto ao aumento da produtividade de seus cultivos. Nesse sentido, além da difusão de 

técnicas e conhecimentos cientificamente válidos à agricultura, a prática da extensão rural se 

colocava como um projeto comunitário-educativo7 (FONSECA, 1985).  

Partindo dessa visão, pode-se compreender a ação de agentes religiosos que interviram 

nas comunidades rurais visando convencer os agricultores a adotarem práticas de higiene, de 

saúde familiar, e que também convenceram os agricultores a escutar os agentes de extensão 

rural e adotar as técnicas de modernização agrícola por eles sugeridas. Em pesquisa realizada 

por Schmitt (2001) com agricultores da região da Serra Gaúcha, décadas após, a autora 

observa que muitos religiosos mudaram suas posições e tentaram convencer os agricultores a 

abandonar o uso de agrotóxicos e insumos químicos nos cultivos por percebê-los como 

prejudiciais à saúde e ao meio-ambiente. Esse exemplo parece ilustrativo do potencial 

alcançado no processo de modernização da agricultura através da extensão rural e seu projeto 

de difundir novas ideias descrito por Fonseca (1985). No caso, os agentes religiosos foram 

identificados como lideranças influentes entre os agricultores e acabaram atuando como 

“ponte” entre os extensionistas rurais e os agricultores. Ou seja, realizaram a ligação entre a 

sociedade camponesa e a sociedade envolvente cumprindo o papel da mediação que é 

apontado por Mendras (1981) como característico nessas sociedades agrícolas tradicionais. 

                                                           
7 Fonseca (1985) esclarece que esse projeto educativo estava aliado aos interesses das elites urbanas e 

industriais e envolvia a manutenção de seu status quo. Para isso, objetivava fornecer educação e condições 

mínimas de permanência no campo para evitar a saída em massa de camponeses em direção às cidades. 

Também garantia, assim, que a mão-de-obra necessária ao trabalho industrial fosse qualificada e sempre 

estivesse disponível quando necessária.  
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Seguindo esse ideário modernizador, as metodologias de trabalho adotadas pelos 

agentes de extensão rural envolviam a criação de propriedades experimentais até as quais 

levavam os agricultores para conhecer as técnicas e a maneira de produzir aplicando os novos 

insumos, máquinas e equipamentos. Segundo Fonseca (1985), também eram realizadas 

campanhas comunitárias e atividades coletivas com o objetivo de mobilizar as famílias rurais 

para que aprendessem, na prática de trabalho em conjunto, como resolver seus problemas 

socioeconômicos. O uso de métodos audiovisuais, como a projeção de filmes, fotografias, 

exposição de cartazes, folhetos e a realização de programas de rádio, partia do pressuposto de 

que os camponeses eram incapazes de compreender conceitos técnicos e teóricos por seu 

baixo nível cultural. O crédito rural junto aos bancos era oferecido durante essas práticas 

educativas informais como meio para adquirir sementes, adubos, agrotóxicos, maquinários e 

iniciar a produção, assim como a assistência técnica contínua que deveria ser fornecida para 

ensinar os agricultores a produzir de maneira correta e eficiente, segundo os conhecimentos 

técnico-científicos mais modernos. 

Nesse tipo de intervenção a família agricultora é tomada como objeto passivo da ação 

realizada pelos agentes de extensão rural. Esta ação consiste em estender conhecimentos já 

elaborados a quem não os tem, como se estivesse sendo preenchido ou depositado conteúdo 

em um receptáculo vazio. Logo, a ação educativa engendrada é unidirecional porque parte do 

agrônomo em direção aos agricultores com o objetivo de que eles respondam realizando o que 

foi proposto ao invés de questionar ou reformular o conhecimento e a informação recebida 

segundo suas próprias percepções. Não há interlocução ou reciprocidade porque entende-se 

que só existe um sujeito: o técnico. O uso dessas práticas persuasivas termina por 

“domesticar” os camponeses e invadir sua cultura, interferindo na maneira pela qual 

apreendem e dão significado ao mundo à sua volta, porque sua forma de racionalidade é 

considerada ingênua diante do agrônomo que é o detentor do conhecimento da ciência 

moderna (FREIRE, 1975). 

Além da mediação técnica no âmbito da agricultura convencional corresponder a uma 

relação hierárquica, cabe observar que o processo de modernização da agricultura no Brasil é 

associado por diversos autores à via da modernização conservadora (MOORE JR, 2010). 

Nesse modelo, os governantes buscam implementar um modelo de organização social e de 

Estado por meio da imposição do capitalismo e da industrialização. Diferentemente de países, 

como a Inglaterra, França e EUA, onde ocorreram surtos revolucionários populares 

(Revolução Puritana, Revolução Francesa, Guerra Civil Americana) contra o poder 

absolutista e aristocrático, dando passagem para a burguesia comercial e à conquista de 
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direitos para a população, na via da modernização conservadora as classes comerciais e 

industriais muito fracas fazem coligações com a aristocracia proprietária e a burocracia real 

para manter seu poder político, o que pode ocasionar a conservação de uma ética militar entre 

a nobreza desfavorecendo o desenvolvimento de instituições democráticas. Essa via foi 

seguida pela Alemanha e o Japão. 

Na via da revolução conservadora é estabelecido um governo central forte, são 

eliminadas as barreiras internas para o comércio e é criado um novo tipo de cidadão leal ao 

Estado. E é exatamente isso que assegura o êxito da modernização conservadora: a existência 

de uma chefia hábil no tratamento e no convencimento dos elementos reacionários dentro das 

classes altas proprietárias; e a construção de uma máquina burocrática poderosa que 

possibilita aos governos se libertarem de pressões reacionárias, populares e radicais por meio 

de instituições de repressão, dos militares e da polícia (MOORE JR, 2010). Foi o que ocorreu 

no caso brasileiro quando os governos militares, aliados às classes altas proprietárias rurais e 

aos grupos econômicos internacionais aos quais se vinculavam, implementaram mudanças de 

cima para baixo nas bases técnica e econômica da sociedade com a finalidade de incentivar a 

industrialização urbana e modernizar a agricultura atrelando-a à indústria. A ditadura militar 

brasileira reprimiu as manifestações populares e os movimentos sindicais rurais que vinham 

surgindo nas décadas de 1950 e 1960. Ao mesmo tempo, segundo Fonseca (1985), a 

propaganda realizada pelo governo dava conta de que o processo de modernização da 

agricultura, por meio da assistência técnica e da oferta do crédito agrícola, se destinava à 

melhoria de vida dos pequenos e médios agricultores quando, na verdade, tinha o intuito de 

conter revoltas populares e responder às expectativas das elites agrárias.  

Esse processo modernizador é realizado sem a participação popular camponesa e 

termina por prejudicar o estabelecimento da democracia e de instituições livres porque não 

altera as bases estruturais da sociedade. Os impulsos iniciais das políticas de crédito rural 

subsidiado não foram destinados às culturas alimentares produzidas pelos colonos. Isso 

porque a lógica dos empréstimos bancários, além de exigir a titulação da terra, levava as 

instituições bancárias a dar preferência às transações mais elevadas, de menor custo 

administrativo, nas quais a terra era dada em garantia de pagamento do empréstimo realizado. 

Na prática, o crédito de custeio para a produção favoreceu apenas as culturas produzidas em 

larga escala, como o café, a soja, o trigo a cana-de-açúcar e, um pouco mais tarde, o milho e o 

arroz, favorecendo os grandes e alguns médios produtores mais capitalizados (MARTINE; 

BESKOW, 1987). Com isso, a agricultura é adequada ao mercado e suas relações estendidas 
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para zonas mais vastas de produção de commodities8 exportáveis, em detrimento da produção 

familiar para o consumo e para a venda nos mercados locais (DELGADO, 2005; 

DOMINGUES, 2004; PALMEIRA, 1989; WANDERLEY, 2003). 

Além disso, os camponeses não foram estimulados a participar do processo de 

modernização da agricultura por serem considerados tradicionais e desfavoráveis ao 

progresso. Dessa forma, segundo Wanderley (2003), foram subordinados politicamente à 

modernização conservadora, visto que a escolha dos grandes produtores para o projeto de 

desenvolvimento da nação não foi baseada em critérios técnicos e econômicos, dado o caráter 

extensivo e predatório das atividades agrícolas por eles desenvolvidas. O critério político 

empregado na escolha dos grandes produtores visava a legitimação da “empresa rural” como 

solução ao atraso histórico representado pela agricultura brasileira. Ou seja, modernizava-se 

de cima para baixo alterando a base da estrutura de produção, ao estabelecer a oferta do 

crédito agrícola condicionada ao recebimento de assistência técnica e ao uso de tecnologias 

modernas de cultivo, e conservava-se a base da estrutura de classes. 

Segundo Brum (1988, p. 55) 

 

Esta opção – a estratégia de modernização conservadora – se enquadra perfeitamente 

no chamado “modelo econômico brasileiro”, capitalista, associado, dependente, 

concentrador, exportador e excludente. O mais grave da opção por este caminho é o 

fato de que ela se ajusta também à estratégia agrícola mundial liderada pelo 

complexo agroindustrial. 

 

Dessa maneira a agricultura se torna dependente do sistema financeiro e industrial e 

altamente integrada a ambos pela necessidade de utilização de tecnologias, insumos 

modernos, máquinas e equipamentos, sem que a estrutura fundiária brasileira seja alterada. A 

exclusão dos agricultores dos programas de crédito e assistência rural é concomitante a esse 

período. Nele é conformado e estabelecido um modelo dominante de ciência e tecnologia 

agronômica moderna que passa a atuar a favor da indústria e dos grupos econômicos 

nacionais e internacionais. Segundo Caporal e Ramos (2006), as agências de assistência 

técnica e extensão rural, órgãos vinculados ao Estado e com recursos para ampla atuação no 

país, pautavam suas ações em uma perspectiva linear e cartesiana que empregava práticas 

difusionistas e metodologias persuasivas que encaravam o agricultor como receptáculo de 

conhecimentos. Esse modelo foi amplamente disseminado dentro da extensão rural e os 

                                                           
8 Commodities são mercadorias com baixo valor agregado. Neste texto, o termo refere-se aos produtos 

primários oriundos da agricultura, como soja, milho, trigo, café, algodão, entre outros, que são produzidos e 

destinados à venda para outros países onde serão processados e industrializados.  
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objetivos de trabalho dos agrônomos consistiam em maximizar a produção e a produtividade 

com vistas aos ganhos econômicos, desconsiderando os conhecimentos e saberes tácitos 

(considerados entraves para a modernização) dos agricultores sobre os cultivos e as 

especificidades do solo, fauna, flora e clima em suas propriedades. 

O modelo difusionista-inovador de extensão rural foi adaptado para a realidade da 

América Latina a partir do modelo clássico desenvolvido para a realidade estadunidense. 

Baseava-se na teoria dos sistemas sociais de Parsons e afirmava basicamente que uma 

sociedade rural tradicional não adotaria as mudanças modernizantes necessárias ao 

desenvolvimento social e individual se não fosse estimulada por “agentes de câmbio” 

externos (FONSECA, 1985). Desta forma, a atividade extensionista começou a ser 

desenvolvida no Brasil em 1948 munindo-se do caráter pedagógico e político de fomentar o 

desenvolvimento rural através da melhoria do padrão de vida das populações camponesas, 

oferecendo serviços de saúde e educação. Junto a eles, foram difundidas as novidades da 

Revolução Verde, tecnologias, sementes, insumos, maquinários agrícolas, assistência técnica 

para os cultivos, análise e correção de solos e crédito rural, que necessitavam ser empregadas 

conjuntamente para que fossem bem-sucedidas. 

Com a adoção das práticas persuasivas dos extensionistas os agricultores se tornam 

objetos das ações diretivas implementadas por agências como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – fundada em 1972) e a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER – fundada em 1975)9, representada em 

nível estadual pelas Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER10). O 

esquema de atuação dessas agências estava pautado na realização de visitas às propriedades 

dos agricultores, reuniões, dias de campo e unidades demonstrativas de produção como forma 

de convencê-los a adotar as tecnologias modernas (CAPORAL; RAMOS, 2006).  

Essa forma de atuação dos agentes extensionistas não deixa de configurar uma ação de 

violência simbólica que eles exercem sobre os agricultores. Segundo Bourdieu (1989, 2004), a 

violência simbólica é um tipo de violência que se exerce dando uma forma, reconhecida e 

aprovada socialmente, a ações e discursos públicos com o interesse de criar vontades e 

práticas, visto que esses discursos seriam negados se fossem produzidos de outra maneira. 

                                                           
9 A Embrater foi extinta pelo governo federal em 1990, permanecendo em funcionamento apenas as Emater 

estaduais que passaram a buscar fundos para sua manutenção junto aos governos estaduais e às prefeituras 

municipais. 
10 No RS, em 1990, a Emater se manteve atuando junto à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural 

(ASCAR). Essa parceria entre as instituições foi iniciada em 1977 e deu lugar à denominação Associação 

Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS-ASCAR) que 

permanece sendo utilizada até os dias atuais. 
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Isso significa dizer que a violência simbólica contribui para assegurar a dominação de uma 

classe sobre a outra. A força simbólica da forma como são organizados e proferidos os 

discursos permite que a força se exerça inteiramente não reconhecida em si, mas como razão 

ou moral universal. Essa violência é produzida por pessoas e instituições que possuem poder 

simbólico, o poder de construir o mundo e realizar coisas através do uso das palavras, ou seja, 

um poder de construção da realidade que estabelece uma ordem de sentido e concordância 

entre os agentes e só é estabelecido com a cumplicidade desses ao negar que o exercem ou 

que a ele estão submetidos (BOURDIEU, 1989, 2004). Portanto, o poder simbólico está 

baseado nas relações estabelecidas entre os agentes e não é inerente aos objetos por eles 

possuídos. 

Dessa maneira, a violência simbólica pode ser compreendida como a tentativa de 

imposição de um arbitrário cultural dominante através do poder arbitrário investido a um 

agente. O desenvolvimento da violência simbólica, que é uma forma de violência social, se dá 

a partir do momento em que a coerção e a violência física sofrem um enfraquecimento diante 

da moralização a partir da crença nas “virtudes do progresso técnico e do crescimento 

econômico” (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 14). Então a educação e a ação pedagógica, 

subordinadas ao Estado e aos interesses materiais, simbólicos e pedagógicos dos grupos e 

classes dominantes, passam a recorrer a meios diretos de coerção quando o arbitrário cultural 

e as significações que tentam impor não se impõe por sua própria força biológica ou de razão 

lógica. Nesse sentido, a violência simbólica exercida pelos extensionistas rurais sobre os 

camponeses servia à finalidade de implantar o modelo tecnológico proposto para a agricultura 

brasileira. 

Nesse modelo de mediação da agricultura moderna (ou convencional) é dado pouco 

valor ao saber-fazer dos agricultores porque este configura uma forma tradicional e não 

racional de organização do trabalho e da produção. A engenharia agronômica que se erige 

após a Segunda Guerra Mundial estabelece os modos mais eficientes de aumentar a 

produtividade e a lucratividade na agricultura. E os agrônomos se tornam os portadores do 

conhecimento técnico agronômico moderno, portanto, cabe a eles ensinar os agricultores e 

monitorar a prática da agricultura para que esta seja eficiente. O conhecimento do agricultor é 

ignorado. É nesse sentido que Wanderley (2003) identifica a transformação do camponês 

autônomo, que age como seu próprio mestre, em um agricultor profissional, que necessita de 

um “mestre” (assistência técnica) para instruí-lo. A subordinação do agricultor ao técnico, que 

o orienta, é resultado do método científico convencional que distingue o técnico como sujeito 

e o agricultor como objeto, ou seja, receptáculo de conhecimentos (SEVILLA GUZMÁN, 
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2002). Essa relação de poder verticalizada está fundada no poder simbólico que o técnico 

mobiliza. 

Seguindo a direção da postura adotada pelos governos e pelas agências extensionistas, 

Wanderley (2003) aponta uma série de imposições que alteraram a dinâmica interna de 

funcionamento das propriedades camponesas e sua lógica de organização tradicional. Entre 

elas estão a lógica temporal abstrata, atrelada ao uso de tratores e máquinas agrícolas que 

alteram o tempo dos cultivos; a necessidade de planejamento; o cálculo econômico e o 

domínio de conhecimentos técnicos para o trabalho. Além desses fatores, Brum (1988) cita a 

necessidade dos agricultores habituarem-se à velocidade com que ocorrem as mudanças e às 

novas exigências que são colocadas em relação aos cultivos e à produção. De modo que a 

ruptura entre a agricultura tradicional praticada pelos colonos e a agricultura moderna pode 

ser descrita nos termos das seguintes mudanças socioculturais observadas pelo autor: 

 

Da enxada, do arado de tração animal e da carroça passou-se ao trator, à automotriz, 

ao caminhão, ao automóvel, etc. Rompeu-se o ritmo lento do mundo rural marcado 

pela tradição. Aumentou a velocidade do sistema de produção, bem como dos 

contatos e das informações. A visão de mundo ampliou-se, abarcando não apenas o 

distrito ou o município, mas o Estado, o País e o plano internacional (BRUM, 1988, 

p. 122). 

 

Contudo, longe de desaparecer, o camponês se reinventa e se adapta ao mercado como 

agricultor familiar sem perder ou abandonar todas as suas tradições e características do 

passado (WANDERLEY, 2003). As formas distintas como ocorre a adaptação ao mercado é o 

que diferencia as famílias agricultoras parcialmente modernizadas, que aplicaram parte do 

pacote tecnológico na produção, dos grandes produtores (MARTINE; BESKOW, 1987). 

Assim, muitos agricultores, sobretudo os mais capitalizados, incorporaram os pacotes 

tecnológicos e o modelo da agricultura convencional moderna, difundido pelos mediadores 

técnicos, porque o poder simbólico dos agentes da modernização suplanta conhecimentos e 

práticas tradicionais que são interpretadas como percepções inadequadas e símbolos do atraso. 

Vale citar que em 1967 foi instituído o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e em 1974 

o Programa de Apoio à Atividade Agropecuária (Proagro). Contudo, essas políticas 

favoreceram majoritariamente as oligarquias rurais, conformando um cenário contrastante no 

país, tanto em termos da adoção das tecnologias difundidas quanto das relações de trabalho 

predominantes no campo. 

Além do crédito rural subsidiado, Palmeira (1989) cita outras iniciativas estatais no 

incentivo da modernização conservadora. Entre elas, incentivos fiscais às atividades 
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agropecuárias, que muitas vezes resultaram em especulação financeira e baixa rentabilidade; a 

política de transferência de terras públicas aos grandes fazendeiros e grupos econômicos 

nacionais e internacionais; e a construção de grandes obras públicas que geraram o 

deslocamento forçado de um grande contingente de famílias camponesas. Entre essas 

contradições resultantes do processo de modernização da agricultura, criticadas pelos 

agricultores e trabalhadores rurais, podemos apontar ainda os seus “efeitos perversos”: 

 

[...] a propriedade tornou-se mais concentrada, as disparidades de renda 

aumentaram, o êxodo rural acentuou-se, aumentou a taxa de exploração da força de 

trabalho nas atividades agrícolas, cresceu a taxa de auto-exploração nas propriedades 

menores, piorou a qualidade de vida da população trabalhadora do campo 

(PALMEIRA, 1989, p. 87). 

 

Tais efeitos dão conta das implicações socioeconômicas e socioculturais enfrentadas 

pelas populações rurais brasileiras. Em relação à estrutura agrária, o latifúndio transformou-se 

em empresa rural capitalista e as propriedades médias se consolidaram. As pequenas 

propriedades foram desestruturadas ou se mantiveram buscando outras alternativas como, por 

exemplo, o trabalho assalariado rural ou urbano, em tempo parcial, de algum membro da 

família. A transformação do ritmo das atividades rurais, impactou profundamente os hábitos, 

valores, padrões morais e familiares dos agricultores (BRUM, 1988). A agricultura foi 

homogeneizada porque é tornada independente das condições locais de produção dos 

ecossistemas. As tecnologias modernas passaram a suprir a história local, a sociedade e os 

próprios agricultores porque fragmentaram as tarefas que compunham um processo ecológico, 

social e familiar (SCHMITT, 2001).  

Assim, a modernização conservadora se caracterizou por mecanizar e tecnificar a 

lavoura sem alterar a estrutura agrária e fundiária brasileira (BRUM, 1988; DELGADO, 

2005). A agricultura foi subordinada à indústria à montante e à jusante, integrada ao 

complexo agroindustrial11 e aos circuitos internacionais de comercialização. Segundo 

Goodman, Sorj e Wilkinson (2008), o apropriacionismo foi a estratégia desenvolvida frente a 

incapacidade da indústria transformar a agricultura diretamente em um ramo da produção 

industrial. Por isso, alguns aspectos da produção agrícola são transformados em setores de 

atividades industriais e reincorporados na agricultura enquanto insumos, como ocorre com a 

                                                           
11 O complexo agroindustrial é definido por Brum (1988, p. 104) como “[...] um conjunto de atividades 

econômicas – agrícolas, industriais, comerciais e financeiras – que apresentam elevado grau de integração 

entre si”. A agricultura foi forçada a se integrar a ele tornando-se apêndice de poderosos monopólios e 

oligopólios industriais compostos de uma indústria à montante, fornecedora de insumos e implementos 

agrícolas, e de uma indústria à jusante, transformadora e processadora de produtos agropecuários.  
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mecanização, que apropria o processo de trabalho substituindo a necessidade de mão-de-obra 

humana, e com os fertilizantes químicos, que possibilitam apropriar a oferta de nutrientes 

agrícolas pela oferta de forragens animais processadas e fertilizantes inorgânicos. Por outro 

lado, o substitucionismo foi a estratégia desenvolvida para superar a incapacidade industrial 

de produzir os alimentos da agricultura, controlar e eliminar o produto rural. Assim, os 

produtos agrícolas foram reduzidos a insumos industriais e substituídos por componentes não 

agrícolas que agregam valor à atividade industrial, como ocorre com a adição de químicos, 

produtos sintéticos e vitaminas artificiais. 

A estratégia do substitucionismo permite à indústria dissolver suas diferenças com a 

agricultura uma vez que a terra, o espaço e a biologia não impedem mais a transformação 

capitalista da produção. Desse modo, o camponês e o agricultor familiar se veem 

posicionados entre dois segmentos industriais que os comprimem: a indústria mecânica, 

química e farmacêutica, como instância anterior que condiciona a possibilidade de produção 

agrícola, e a indústria processadora de alimentos, como instância posterior que define os 

preços dos produtos agrícolas e os acresce de valor para que então sejam comercializados e 

retornem à sua mesa (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 2008). Com a subordinação da 

agricultura à indústria, pelas estratégias de apropriacionismo e de substitucionismo, o 

agricultor e a produção foram integrados à racionalidade do lucro. A Revolução Verde, por 

meio de seus agentes (centros internacionais de pesquisa, empresas produtoras de sementes, 

indústria química, serviços de extensão rural, indústria de alimentos), aprofundou a 

internacionalização da economia do país, agravou sua dependência e marginalizou os 

pequenos proprietários ao restringir-se a certas regiões brasileiras e determinados produtos 

(monoculturas). 

Contudo, uma parcela dos agricultores opôs resistências e entre eles podemos citar os 

agricultores familiares e os trabalhadores rurais, ligados aos movimentos sociais e sindicais do 

campo, que criticam a “modernização agrícola sem reforma agrária” que “[...] não só 

preservou, mas aprofundou a heterogeneidade da agricultura brasileira [...]” (DELGADO, 

2005, p. 56 e 60) ao reforçar as relações técnicas da agricultura com a indústria e destas para 

com o setor externo. Como contraponto a este modelo tecnológico excludente, esses 

agricultores e trabalhadores rurais descontentes com as políticas de crédito rural, com a 

assistência técnica recebida, com os baixos preços dos produtos agrícolas em face aos preços 

elevados dos insumos, com as intoxicações sofridas pela utilização de agrotóxicos e, também, 

agricultores que nunca utilizaram o pacote tecnológico da Revolução Verde passaram a se 

articular nas décadas de 1970 e 1980 em prol de uma agricultura alternativa.  
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Cabe observar que esse período, mais especificamente a década de 1980, foi marcado 

pela emergência de movimentos sociais rurais12 e pelo processo de redemocratização do país e 

reabertura política decorrente da crise do regime militar. A década de 1980 também foi 

marcada pela forte crise econômica que atingiu o setor agrícola, abalando a agricultura 

convencional, devido à inserção subordinada do país na economia internacional. É nesse 

período que muitos agricultores iniciaram o processo de retomada de práticas e 

conhecimentos socioambientais próprios de seus antepassados camponeses 

(BRANDENBURG, 2002). Nesse movimento contaram com o incentivo da Igreja Católica, 

dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), de ONGs e de militantes ambientalistas 

engajados na defesa da prática agrícola sem o uso de agrotóxicos (DELGADO, 2005; 

MARQUES; SCHMITT; OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA, 2004; PALMEIRA, 1989). Esses 

fatores, somados à preocupação com a saúde do grupo familiar e à preservação do meio-

ambiente, impulsionaram a formação dos primeiros grupos e projetos de produção ecológica. 

Além da emergência desses movimentos sociais rurais na década de 1980, a 

preocupação ambiental se dissemina no Brasil a partir da realização da II Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil (Eco-92) ocorrida em 1992 no 

Rio de Janeiro (VALADÃO; BRANDENBURG, 2009). A Eco-92 foi organizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da discussão ambiental mundial que 

estava ocorrendo. Apesar dos movimentos sociais rurais não terem participado diretamente 

das discussões da Eco-92 eles realizaram paralelamente a Conferência dos Povos na cidade de 

Vitória no Espírito Santo. Nessa conferência marcaram suas divergências com o modelo de 

agricultura e desenvolvimento rural em vigor e defenderam a preservação ambiental que 

assegure a biodiversidade e a autonomia de pesquisa sobre os recursos naturais 

(PICOLOTTO; BRANDENBURG, 2015). Nos anos seguintes os movimentos do campo 

incluíram em seus programas a perspectiva de ecologização da agricultura e a noção de 

agroecologia passou a representar a ideia-força para viabilizar esse pleito. 

 

                                                           
12 A exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), sindicalismo rural da Central Única de 

Trabalhadores (CUT) e, mais recentemente, nas décadas de 1990 e 2000, o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) e o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), respectivamente.  
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2.2 AGROECOLOGIA E A PROPOSTA DA REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 

NO SUL DO BRASIL: RELAÇÕES DIALÓGICAS E PARTICIPATIVAS ENTRE 

AGENTES TÉCNICOS E AGRICULTORES 

 

Para compreender o processo de formação da Rede Ecovida de Agroecologia no Sul 

do Brasil torna-se essencial atentar para a existência de alguns aspectos que envolvem os 

contextos histórico e agrícola mundial, a emergência da agroecologia e de um movimento 

ambientalista em nível internacional. Segundo Brandenburg (2002), a agricultura alternativa 

surge primeiramente na Europa, aproximadamente entre as décadas de 1920 e 1950, em uma 

gama de movimentos contestatórios13 à política e ao modelo de produção e consumo 

industrial. Surge antes da chamada Revolução Verde ser difundida pelos governos dos países 

centrais e incentivada a produção agrícola com a adoção de seu respectivo “pacote 

tecnológico”. No Brasil, a agricultura alternativa, atualmente conhecida sob várias 

denominações (agricultura ecológica, orgânica, biodinâmica, biológica, natural, permacultura, 

agroecologia) que variam conforme os locais e os agentes envolvidos, emerge na década de 

1970 como movimento socialmente organizado. 

Perspectiva semelhante à de Brandenburg é apresentada por Wezel et al. (2009) ao 

afirmarem que a agroecologia surge, em um primeiro momento, como ciência que busca 

aplicar a ecologia na agricultura por volta da década de 1930 até a década de 1960 na 

Alemanha, nos EUA e na França. Nesse primeiro período de estudos científicos e acadêmicos 

em agroecologia a ênfase estava na discussão sobre plantas, solo, animais e sua interação 

dentro do agroecossistema, segundo a perspectiva da biologia, zoologia e agronomia, bem 

como na análise dos impactos da gestão agrícola humana sobre a natureza e o controle 

biológico do ecossistema. Na década de 1970 a discussão acadêmica sobre o paradigma 

científico agroecológico persiste, mas concomitante e gradualmente também surge um 

movimento social contestatório às tecnologias agrícolas intensivas em recursos difundidas 

pela Revolução Verde, bem como aos impactos inesperados do processo de industrialização 

da agricultura. Em seguida, como resposta aos impactos ambientais negativos percebidos em 

relação à agricultura convencional, na década de 1980 começa a emergir no Brasil e na 

América Latina uma concepção de agroecologia como prática agrícola distinta que se utiliza 

                                                           
13 Segundo Brandenburg (2002), na Alemanha a agricultura biodinâmica e natural surgem associadas a um tipo 

de pensamento filosófico e místico, na França como reação à produção e alimentação industriais, e na 

Inglaterra a agricultura orgânica como meio de contestação política. Além dessas, pode-se destacar as 

denominações agricultura biológica, agroecológica e permacultura. 
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de métodos holísticos para estudar, proteger, gerir e trabalhar com agroecossistemas, 

principalmente como alternativa aos agricultores que desejavam preservar sua autonomia 

frente à dependência externa. No entanto, o uso do termo agroecologia como sinônimo de um 

movimento social com o intuito de pensar novas relações entre agricultura e sociedade, com 

foco nas consequências ambientais e sociais, é iniciado efetivamente a partir da década de 

1990 nos EUA e na América Latina (WEZEL et al., 2009). 

É importante observar a existência de certa controvérsia, polissemia e pluralismo em 

relação aos entendimentos expressos sobre agroecologia que frequentemente é compreendida, 

ao menos, a partir de uma tripla acepção: como ciência, como prática agrícola e como 

movimento social (ALMEIDA, 2003; NORDER; LAMINE; BELLON, 2015; PETERSEN, 

2013; WEZEL et al., 2009). Isso se deve ao contexto de surgimento da agroecologia como 

ciência e a posterior difusão de seus princípios e apropriação deles pelos movimentos sociais. 

Tomando essas observações, compreendemos que há uma literatura que trata a agroecologia 

basicamente como ciência e prática agrícola alternativa à agronomia convencional e outra que 

a trata como um movimento social contestatório e de defesa do modo de vida de camponeses, 

indígenas e agricultores familiares em busca de um desenvolvimento rural sustentável e 

participativo. No entanto, mesmo com algumas divergências, todas as perspectivas sobre 

agroecologia atribuem um papel diferenciado para o técnico, enquanto mediador, quando 

comparado ao papel que lhe é atribuído no modelo convencional de ciência agronômica. 

Na perspectiva de Altieri (2012), um dos primeiros estudiosos a tratar do tema, 

agroecologia é a ciência que busca aplicar conceitos e princípios ecológicos no desenho e 

planejamento de agroecossistemas sustentáveis. Isso significa dizer que mais que substituir 

agroquímicos por práticas alternativas e fontes energéticas internas das propriedades, na 

agroecologia busca-se examinar agroecossistemas complexos, as interações ecológicas, 

biológicas e sociais que neles se desenvolvem de maneira que os próprios sistemas possam 

subsidiar a fertilidade do solo, a produtividade, a sanidade dos cultivos, a adaptação social e 

cultural para que se tornem diversificados e economicamente viáveis. Portanto, o manejo 

agroecológico exploraria as complementaridades e os sinergismos de diversas combinações 

de cultivos, vegetais e animais ao longo do tempo e conforme a localização espacial para 

tentar aproximar o agroecossistema da estrutura e da função do ecossistema natural local. 

Assim, 

 

A Agroecologia disponibiliza o conhecimento e as metodologias necessárias para 

desenvolver uma agricultura que seja ambientalmente adequada, por um lado, e 

altamente produtiva, socialmente equitativa e economicamente viável, por outro. Ao 
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optar pela aplicação dos princípios agroecológicos, o desafio principal da 

agricultura sustentável de fazer um melhor uso dos recursos locais pode ser 

facilmente superado, minimizando o uso de insumos externos e, de preferência, 

gerando localmente os recursos de forma mais eficiente, por meio de estratégias de 

diversificação que aumentam o sinergismo entre os componentes chaves do 

agroecossistema (ALTIERI, 2012, p. 113-114, grifo nosso).  

 

Esse ponto de vista expresso pelo autor leva em consideração a necessidade dos 

agroecólogos aprenderem com os camponeses e as populações tradicionais no desenho e 

planejamento de sistemas agrícolas sustentáveis.  

Mais tarde essa mesma concepção de agroecologia como ciência também é defendida 

por Caporal e Costabeber (2004) e Caporal e Azevedo (2011) ao afirmarem que agroecologia 

não representa um modelo de agricultura que segue técnicas de produção específicas porque 

propõem a construção de estilos de agriculturas ecológicas, a médio e a longo prazo, com foco 

nos agroecossistemas locais e regionais, tomando o cuidado de respeitar uma ética de 

solidariedade intergeracional. Portanto, constituiria um paradigma epistemológico que visa 

subsidiar a transição de modelos de agricultura e desenvolvimento rural convencionais para 

formas de agricultura sustentáveis respeitando as dimensões ecológicas, sociais, econômicas, 

culturais, políticas e éticas envolvidas e tendo os agricultores como agentes importantes do 

processo. Os autores defendem o uso de metodologias de trabalho mais horizontais entre 

técnicos e agricultores, ressignificando o papel atribuído ao agrônomo na extensão rural 

convencional, sem deixar de destacar que agroecologia é uma ciência. 

A crítica de Sevilla Guzmán (2000, 2002) a este respeito é sobre a concepção de 

agroecologia empregada isoladamente como ciência, técnica agrícola ou metodologia de 

investigação da propriedade sem relevar as variáveis sociais e buscar soluções globais que 

ultrapassem a dinâmica da propriedade. Esta “adulteração da agroecologia” estaria sendo 

empregada para resolver os problemas da ciência agronômica convencional e não se 

diferenciaria da metodologia técnico-agronômica (convencional) da última, uma vez que 

limita a compreensão da propriedade a um ecossistema unitário, fechado, sem a participação 

dos agricultores. Portanto, o autor critica a metodologia de trabalho utilizada na extensão rural 

convencional e a apropriação parcial que esta estaria tentando fazer dos princípios da 

agroecologia. Uma observação semelhante a este respeito é realizada por Almeida (2003) ao 

identificar que a ânsia de alguns técnicos e agentes extensionistas em intervir nos sistemas 

agrícolas de maneira agroecológica tem resultado na completa falta de atenção à 

complexidade e às singularidades dos sistemas produtivos locais terminando-se, em alguns 

casos, por recomendar um “pacote agroecológico” em moldes de atuação análogos aos dos 
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pacotes tecnológicos adotados na agricultura convencional. Dentro da perspectiva dialética e 

participativa de mediação social defendida por Sevilla Guzmán (2000), a agroecologia surge 

como um movimento social de recampezinação, frente à crise ecológica e social resultante da 

difusão das técnicas e práticas da agricultura convencional, que é acompanhado pela evolução 

de um pensamento científico alternativo e crítico ao pensamento científico convencional. 

Portanto, seria uma fusão entre a “empiria camponesa” e a “teoria agroecológica”. 

Segundo Sevilla-Guzmán (2000, 2002), as técnicas agronômicas tradicionais de 

levantamento de dados sobre a propriedade, como os diagnósticos rápidos e os grupos de 

discussão com os produtores, excluem os agricultores porque o enfoque em conhecer e 

explicar aquele ambiente não contempla a interpretação dos agricultores sobre a análise 

realizada pelos agrônomos. Nesse sentido, o trabalho do agrônomo consistiria em reproduzir 

dentro da propriedade do agricultor as mesmas condições de produção existentes dentro de 

sua estação de trabalho experimental, ou seja, levar aos agricultores as soluções técnicas 

criadas nos laboratórios. Quando muito, este trabalho envolveria ouvir a opinião dos 

agricultores sem efetivamente interagir e atuar com eles. É o processo que Freire (1975) 

caracteriza como a substituição do conhecimento dos agricultores pelo conhecimento do 

agrônomo. 

Ao questionar essa postura adotada pelos agrônomos na ciência agrária convencional, 

Sevilla Guzmán (2000, 2002) busca defender a natureza social e sociológica da agroecologia 

que, além da propriedade e dos processos biológicos, abarcaria a dimensão política e 

socioeconômica que envolve diretamente os agricultores, articulando dimensões técnicas e 

sociais. Para tanto, diferentemente das perspectivas agronômicas distributiva e estrutural, que 

pautam a ação no diagnóstico e na interpretação, uma perspectiva metodológica dialética em 

agroecologia implicaria a ruptura com o procedimento científico convencional. Nas palavras 

de Sevilla Guzmán (2002, p. 25) 

 

Na verdade, a Agroecologia pretende, como uma tarefa essencial a sua atividade 

incorporar ao manejo dos recursos naturais os elementos socioeconômicos e 

políticos. Para isso, necessita produzir uma ruptura epistemológica que liberte as 

ciências agropecuárias e florestais das relações de poder que atribuem a aqueles que 

são objeto do poder (os pesquisados) [...]. 

 

As relações de poder às quais Sevilla Guzmán (2002) se refere resultam do 

posicionamento tomado pelos agrônomos frente aos agricultores. Esse posicionamento é uma 

consequência epistemológica do procedimento científico convencional que estabelece que o 

pesquisador se afaste do objeto de estudo para que seja imparcial e possa diferenciar seu 
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discurso do discurso do pesquisado. É o que o autor denomina como a “posição do 

pesquisador-sujeito-que-sabe, frente ao pesquisado-objeto-que-ignora” (SEVILLA 

GUZMÁN, 2002, p. 26, grifo do autor). A ruptura com a reprodução dessas relações de poder 

passaria pela perspectiva dialética da pesquisa-ação participativa. Nela os técnicos e 

agrônomos buscariam intervir e articular-se com os agricultores aliando seu conhecimento 

sistêmico dos processos biológicos à história da propriedade através do resgate dos 

conhecimentos locais dos agricultores. O autor defende que somente essa interação e o 

intercâmbio entre agrônomos e agricultores possibilita reestruturar um diálogo que propicie o 

desenvolvimento tecnológico participativo na propriedade. 

Seguindo um enfoque semelhante, Leff (2002) aponta que a agroecologia foi definida 

tanto como uma constelação de ciências, quanto de técnicas, práticas, conhecimentos e 

saberes para uma produção sustentável que possibilite a autossubsistência das comunidades 

rurais e a segurança alimentar. Prezando a produtividade ecotecnológica e a racionalidade 

ambiental, a agroecologia  

 

É um ‘paradigma’ pela generalidade de seus novos princípios, mas que se aplica 

através de saberes pessoais e coletivos, de habilidades individuais e direitos 

coletivos, de contextos ecológicos específicos e culturas particulares. É isso o que 

abre um amplo processo de mediações entre a teoria geral e os saberes específicos, 

uma hibridação de ciências, tecnologias, saberes e práticas; um intercâmbio de 

experiências – agricultor a agricultor – das quais se enriquecem, se validam e se 

estendem as práticas da Agroecologia (LEFF, 2002, p. 40-41). 

 

Assim, a agroecologia é colocada como um enfoque agroecossistêmico que busca aliar 

elementos da ciência agrícola moderna com práticas próprias da racionalidade agrícola 

camponesa, assentada sobre conhecimentos tradicionais. Essa articulação visa à reprodução 

ecológica e cultural do agroecossistema e do território e está baseada em uma cosmovisão 

distinta da do agronegócio, fortemente assentado no ganho econômico. Portanto, Leff (2002) 

afirma que a produção interdisciplinar de conhecimentos na agroecologia se concretiza 

quando os conhecimentos científicos são apropriados e aplicados pelos agricultores que os 

fundem com seus saberes e práticas com o objetivo de se reapropriarem coletivamente da 

natureza e lutar por uma democracia direta e participativa. O autor entende a agroecologia 

como uma maneira de resistência de populações camponesas e indígenas à homogeneização e 

descaracterização que a agricultura convencional exerce sobre a natureza e a cultura das 

populações rurais. 

Nesse sentido, ao observarmos a emergência de práticas e propostas de agricultura 

alternativa e de agricultura agroecológica no Brasil é interessante ter em mente algumas 
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dessas primeiras formulações teóricas realizadas a respeito do que é agroecologia e a 

influência que tiveram a partir do contexto internacional. Assim, o termo “agricultura 

alternativa” começa a ser utilizado na década de 1970, com diferentes tipos de práticas, pelos 

movimentos sociais e organizações ligadas ao grupo dos pequenos agricultores em defesa da 

agricultura familiar, autonomia e soberania alimentar. Segundo Almeida (2003) ao final da 

década de 1980 a noção de “tecnologia alternativa” é substituída pela de agroecologia num 

movimento que busca ampliar o entendimento, tido até então, da necessidade de novas 

técnicas de produção localizadas para abarcar uma visão mais “sistêmica” e “planetária” que 

legitimasse as ações dos agricultores e suas organizações. Nessa direção, Marques e Oliveira 

(2016) reforçam a importância de perceber a agroecologia como uma contra tendência entre 

outras14 observando que a incorporação de propostas de autonomia, inclusão e justiça social 

varia entre os contra movimentos impossibilitando instaurar a dicotomia entre dois modelos 

de agricultura, um do agronegócio e outro sustentável, devido às subjetividades que engendra 

cada proposta de agricultura alternativa. 

Ao final da década de 1980, com o fim do regime militar e o processo de reabertura 

política do Brasil, os novos atores que emergem no campo em contraposição às grandes obras 

públicas (como barragens e estradas) que expulsam os pequenos agricultores de suas terras; 

que procuram construir assentamentos em áreas rurais conquistadas pela luta por reforma 

agrária; que questionam as políticas agrícola e agrária excludentes; que contestam a 

racionalidade econômica e instrumental dominante na agricultura, e a modernização técnica 

realizada na agricultura, incluem a pauta ambiental e a agroecologia entre suas reivindicações. 

Na perspectiva de alcançar a transformação social através da construção de uma sociedade 

democrática, esses pequenos agricultores e agricultores sem terras ligados ao MST, MAB, 

CNS, sindicalismo rural da CUT, entre outros, recebem apoio de ONG’s e setores 

progressistas da Igreja Católica e Protestante15.  

Como a participação dos pequenos agricultores na rede convencional dos mercados 

nacionais e internacionais era pouco vantajosa, em termos econômicos, e poderia causar 

                                                           
14 A exemplo das agriculturas biodinâmina, biológica, natural, orgânica e permacultura que são elaboradas como 

propostas de agricultura alternativa em diferentes épocas e países com base em conceitos e concepções 

político-ideológicas distintas. Não é objetivo desse trabalho aprofundar as diferenças conceituais entre essas 

propostas. Para saber mais a respeito, consultar Almeida (1989). 
15 Entre algumas das iniciativas que receberam influência das Igrejas pode-se destacar as Comissões Pastorais da 

Terra (CPT), o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, atualmente denominado Centro de Apoio e Promoção 

da Agroecologia (CAPA), e o Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP) que prestavam 

assistência técnica. Marques, Schmitt e Oliveira (2016) também destacam a ação religiosa segundo a tríade da 

Teologia da Libertação: presença nas comunidades, denúncia de problemas gerados pelos agrotóxicos, 

anúncio da existência de práticas alternativas. 
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danos à saúde e aos ecossistemas em suas propriedades, eles buscam oportunidades, 

alternativas de produção e começam a implantar uma rede alternativa de comercialização para 

seus produtos. Essas experiências variam um pouco conforme a região do estado do RS. 

Segundo Schmitt (2001), na região Norte do RS a crise da agricultura moderna foi mais 

evidente pela disseminação das lavouras monocultoras de grãos, sendo que a atuação dos 

movimentos sociais rurais esteve mais presente. Na região Serrana e Litoral do RS 

mantiveram-se, em alguma medida, as produções tradicionais dos agricultores e a 

proximidade dos centros urbanos propiciava um leque maior de alternativas de renda. Ali a 

atuação dos movimentos sociais do campo foi menos preponderante destacando-se a atuação 

da Igreja Católica, de militantes ambientalistas (agrônomos e profissionais da saúde), dos 

STRs e de ONGs preocupadas com os efeitos danosos da produção agrícola moderna. A ação 

desses agentes foi determinante no incentivo ao surgimento das primeiras experiências de 

ecologização e comercialização da produção (OLIVEIRA, 2004; SCHMITT, 2001). 

Destaca-se também que na década de 1980 são organizados os primeiros Encontros 

Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs) e as iniciativas em prol da agroecologia 

passam a ser articuladas nacionalmente com a criação da Rede Projeto Tecnologias 

Alternativas (PTA) em 1983. A Rede PTA era coordenada pela ONG Federação de Órgãos 

para Assistência Social e Educacional (FASE) e se constituiu em uma rede de organizações 

atuantes no fornecimento de assistência técnica à produção alternativa nas regiões nordeste, 

sudeste e sul do Brasil. Desse modo são criadas as primeiras redes de agroecologia, como 

integrantes da Rede PTA, entre elas a Rede Tecnologias Alternativas-Sul (Rede TA-Sul) que 

agregava uma série de ONGs atuantes com agroecologia no Sul do Brasil (LUZZI, 2007; 

MARQUES; SCHMITT; OLIVEIRA, 2016; PEREZ-CASSARINO, 2012).  

Além da experiência da Rede PTA, em 1985 é criado no município de Ipê-RS o 

Projeto Vacaria. Esse projeto foi desenvolvido por técnicos e extensionistas, baseados em 

experiências europeias com agricultura biológica e biodinâmica, que passaram a cultivar 

grãos, olerícolas, criar suínos ao ar livre e manejar bovinos de leite sem o uso de agrotóxicos 

dentro de uma propriedade experimental. No início da década de 1990, devido ao pedido de 

religiosos da Pastoral Rural da Igreja Católica, os técnicos do Projeto Vacaria abrem a 

propriedade experimental à visita dos agricultores interessados na produção ecológica. Esses 

agentes, junto ao escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Ipê, apoiam a fundação das 

primeiras associações de agricultores ecologistas da Serra Gaúcha. Em 1994 o trabalho dos 
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técnicos do Projeto Vacaria16 é reconhecido pela Rede PTA e vinculado à mesma 

(MARQUES; SCHMITT; OLIVEIRA, 2016; SCHMITT, 2001). 

Com base nas experiências de ecologização assessoradas pela Rede TA-Sul e pelo 

Projeto Vacaria, no final da década de 1980 e início da década de 1990 são criadas as 

primeiras feiras ecológicas e pontos de venda de produtos. Com destaque para a feira da 

Cooperativa Ecológica Coolméia fundada em 1989 e realizada com apoio do poder público 

municipal de Porto Alegre. Segundo Radomsky (2010), essa cooperativa foi formada em 1978 

por consumidores, preocupados com a qualidade de vida, e atuava fornecendo certificação 

orgânica aos agricultores. Mesmo a cooperativa tendo fechado em 2006, a “Feira da 

Coolméia” ainda existe e se tornou um exemplo expressivo na constituição de outras 

iniciativas, inclusive dos canais de comercialização alternativos e da certificação participativa 

proposta pela Rede Ecovida de Agroecologia (PEREZ-CASSARINO, 2012). 

Herdeira dessas primeiras experiências organizativas, a Rede Ecovida de Agroecologia 

foi criada em 1998 com base na experiência de engajamento do Centro Ecológico e das 

associações de agricultores ecologistas da região da Serra Gaúcha e outras similares de Santa 

Catarina e Paraná (MARQUES; SCHMITT; OLIVEIRA, 2016). Surge como resultado de 

uma necessidade sentida pelas ONGs e grupos de agricultores ecologistas frente à ampliação 

de seu público e de suas ações, diante da visibilidade adquirida pelas formas de produção 

alternativas e da necessidade de políticas públicas para a agroecologia. A Rede Ecovida se 

propõe a reaproximar grupos de agricultores e consumidores pela comercialização direta de 

alimentos da agricultura familiar em mercados locais e regionais, reconstruindo relações de 

confiança, reciprocidade, horizontalidade e transparência (BRANDENBURG; LAMINE; 

DAROLT, 2013; LUCION, 2016; PEREZ-CASSARINO, 2012). Também apresenta uma 

crítica à produção orgânica, da qual os agricultores associados à rede buscam se diferenciar, 

por esta ter incorporado a racionalidade econômica do mercado no sentido de se adaptar à 

padronização do sistema agroindustrial. 

A Rede Ecovida de Agroecologia é formada com vistas a ser um espaço de articulação 

e representação política da agroecologia e, também, como reação à imposição de um modelo 

de certificação e regulamentação de produtos ecológicos que estava em andamento no Brasil, 

                                                           
16 Em 1991 o nome Projeto Vacaria é alterado para Centro de Agricultura Ecológica Ipê (CAE-Ipê) que em 1997 

passa a se denominar apenas Centro Ecológico. As alterações sucessivas no nome da organização tentam dar 

conta dos estágios de mudança pelo qual passa o projeto inicial: de propriedade de experimentação agrícola, 

para organização de prestação de assistência técnica às associações de agricultores ecologistas e, por fim, para 

organização de ecologização da propriedade e da vida dos agricultores. Para mais detalhes, consultar Centro 

Ecológico (2018). 
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a certificação por auditoria ou de terceira parte. Segundo Perez-Cassarino (2012), em reação à 

pressão institucional realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e pelas empresas certificadoras nacionais e internacionais, os agricultores e 

organizações atuantes com a agricultura ecológica passam a procurar alternativas à 

certificação por auditoria (convencional). Ao final da década de 1990 um projeto de 

normatização da certificação da agricultura orgânica é apresentado em Santa Catarina sem a 

participação dos agricultores e suas organizações na deliberação. Eles decidem então criar 

uma “Rede Regional de Agroecologia”. Em diálogo posterior com as ONGs da Rede TA-Sul, 

que já haviam decidido incorporar os agricultores e os principais movimentos sociais do 

campo à sua composição, os agricultores e entidades catarinenses realizam em 1998 um 

seminário estadual no qual criam a “Rede Ecovida de Certificação Participativa”. Em 1999 é 

realizado o 1º Encontro Ampliado da Rede e nele é decido ampliar sua estrutura para os três 

estados do Sul do Brasil. 

Somente em seu 2º Encontro Ampliado, realizado em 2000, que a Rede Ecovida passa 

a se denominar “Rede Ecovida de Agroecologia” tendo em vista se propor a ser um espaço de 

articulação da agroecologia no Sul do Brasil e não apenas um espaço de articulação da 

certificação participativa. Nesse encontro foram definidos os princípios e objetivos da Rede, o 

perfil dos participantes, sua forma de inserção e atribuições. A respeito dos participantes, 

destaca-se que a Rede Ecovida é uma rede de organizações e que a ela só podem se associar 

agricultores organizados em grupos formais (associações, cooperativas) ou informais (grupos 

de famílias). Além de agricultores organizados, podem integrar a Rede ONGs de assessoria 

técnica, cooperativas e associações de bairro formadas por consumidores, microempresas e 

empreendimentos familiares de comercialização e agroindústrias (PEREZ-CASSARINO, 

2012). 

Esse formato de organização da Rede Ecovida procura seguir um padrão 

descentralizado que se propõem a facilitar o processo de articulação e de tomada de decisões 

segundo as necessidades e realidades das esferas local e regional. A Rede é composta por 

“Núcleos Regionais”, distribuídos nos três estados da região Sul do Brasil, que podem ser 

formados por mais de um município. Cada núcleo é composto por uma coordenação, 

secretaria, tesouraria e conselho de ética. Fora as coordenações regionais, existe uma 

“coordenação geral” da Rede. A cada dois anos a Rede Ecovida realiza um “Encontro 

Ampliado”, que configura sua principal instância de decisão, no qual é eleita a nova 

coordenação geral da Rede e deliberado sobre a aceitação de novos núcleos que deverão ser 

aprovados e monitorados por outros dois núcleos. Os Encontros Ampliados se constituem em 
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momentos políticos de discussão e formação dentro da Rede, sendo que desde 2003 uma 

temática central é colocada em pauta em cada um deles. Fora o encontro ampliado, a segunda 

maior instância de decisão constitui as “Plenárias de Núcleo” realizadas duas ou três vezes ao 

ano, em cada núcleo, com a presença de no mínimo dois representantes de cada organização 

associada ao núcleo. As comissões de ética existem em três níveis, nos grupos, nos núcleos e 

na rede, sendo que podem ser formados “Grupos de Trabalho” temporários ou permanentes 

segundo a demanda (PEREZ-CASSARINO, 2012; RADOMSKY, 2010). Cumpre observar 

que a Rede Ecovida de Agroecologia é uma estrutura informal de organização e que por isso 

não possui endereço, secretaria ou registro jurídico. Organizada dessa maneira, a estrutura da 

Rede é composta por, aproximadamente, 27 núcleos regionais que congregam 340 grupos de 

agricultores ecologistas e cerca de 4.500 famílias. Além dos grupos de agricultores também 

estão associadas à Rede Ecovida 20 ONGs e são realizadas mais de 120 feiras ecológicas, 

entre outras formas de comercialização, na área de atuação da Rede (ECOVIDA, 2018a).  

Com vistas a guiar os propósitos de atuação dos núcleos e entidades que a compõe, a 

Rede Ecovida definiu por princípios: a agroecologia como base do desenvolvimento 

sustentável; a garantia de qualidade dos produtos através da certificação participativa; o 

trabalho junto aos agricultores familiares e suas organizações; a criação de normativas 

próprias para orientar seu funcionamento e a produção ecológica; trabalhar para construir um 

comércio justo e solidário. Estes princípios regem os objetivos de atuação dos grupos de 

agricultores e consumidores que são: a criação e multiplicação de iniciativas agroecológicas; 

o incentivo ao trabalho de associações na produção e no consumo de alimentos ecológicos; a 

articulação e disponibilização de informações entre pessoas e organizações; a aproximação 

solidária de agricultores e consumidores; a disponibilidade de um selo que garanta o processo, 

o compromisso e a qualidade; e o estímulo à valorização, ao intercâmbio e ao resgate do saber 

popular (PEREZ-CASSARINO, 2012, p. 190). 

Baseando-se nesses princípios e objetivos, a Rede Ecovida de Agroecologia possui sua 

atuação marcada pela construção de estratégias de comercialização locais e pelo 

desenvolvimento e implementação da metodologia de certificação participativa como forma 

de atestar a qualidade dos produtos ecológicos da agricultura familiar e criar respaldo junto 

aos consumidores. Nesse sentido, a Rede propõe a agroecologia como contraponto ao modelo 

de agricultura convencional da Revolução Verde e à forma impessoal como estão organizados 

o mercado e a economia local. Isso dentro de uma estrutura concebida para descentralizar 

funções, propondo o respeito e a horizontalidade entre agricultores ecologistas, técnicos de 

ONGs e consumidores que compõe juntos as comissões de ética de avaliação dos processos. 
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A assimetria de poder é bem demarcada em um processo de certificação da produção 

por auditoria onde um técnico-perito realiza uma avaliação da propriedade somente uma vez 

no ano e aprova ou reprova a concessão do certificado de produção orgânica ao proprietário. 

Criticando este modelo de avaliação impessoal, que não releva a formação e a educação do 

agricultor, e que configura altos custos para algumas famílias, os membros da Rede Ecovida 

iniciaram um processo, denominado Sistema Participativo de Garantia (SPG), que busca 

certificar a produção em rede. Dessa maneira, os membros da Rede se propõem a estabelecer 

um processo endógeno e gratuito de controle social da produção (RADOMSKY, 2009).  

Assim, a certificação via SPG estabelece um processo de clara contraposição aos 

sistemas científicos consagrados (certificação por auditoria) e às intervenções externas. Por 

isso o processo é regulamentado e realizado pelos membros da seguinte forma. Quando uma 

família agricultora deseja realizar a conversão agroecológica ela passa a acompanhar as 

reuniões do grupo local de agricultores e do núcleo regional durante um ou dois anos 

enquanto segue as normas estabelecidas no Caderno de Formação da Rede Ecovida. A família 

preenche um formulário de requerimento para a certificação no qual são descritas as 

características físicas da propriedade, sua história, o manejo realizado, os produtos químicos 

ou naturais utilizados nos cultivos, a força de trabalho empregada e onde é realizada a 

comercialização dos produtos. Também é entregue o desenho de um mapa da propriedade 

(croqui) distinguindo as áreas de moradia, galpões, as hortas e lavouras convencionais ou não, 

localização de mata, riachos, açudes, estradas, etc. Essa documentação é acompanhada de um 

Plano de Manejo ou de conversão da propriedade no qual a família descreve as medidas de 

ecologização que pretende adotar e implementar na propriedade nos próximos períodos 

agrícolas. Essa propriedade passa a ser visitada e acompanhada periodicamente por um 

agrônomo ou extensionista da prefeitura, que fornece um laudo, e pelos mediadores das 

ONGs ligadas ao grupo que a família se vinculou. Então o coordenador do núcleo regional faz 

o encaminhamento e a comissão de ética do núcleo (composta por agricultores, técnicos e 

consumidores) visita a propriedade e emite um parecer coletivo e pareceres individuais de 

cada membro da comissão. Podem ser sugeridas alterações no modo de produção da família. 

A seguir, a comissão de ética encaminha os pareceres à coordenação do núcleo e na ausência 

de problemas a família é admitida à Rede e passa a fazer uso do selo de garantia e do 

certificado de produção ecológica (ECOVIDA, 2004; RADOMSKY, 2010, p. 118-119).  

A geração de credibilidade realizada no processo de certificação participativa e as 

várias instâncias organizativas pelas quais perpassa dentro da Rede Ecovida pode ser 

visualizada na Figura 1. 
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Figura 1 – Geração de credibilidade no processo de certificação participativa segundo as 

instâncias que compõem a Rede Ecovida de Agroecologia 

 

Fonte: ECOVIDA (2018a).  

 

Mesmo após a concessão do selo, o processo de controle da produção é contínuo e 

envolve a participação de todos os agentes associados. As famílias que desejam certificar a 

produção podem, inicialmente, certificar apenas uma parte da propriedade comprometendo-se 

em certificar toda ela ao longo do tempo. Esse método de concessão da garantia de 

conformidade implica que os membros do grupo local visitem as propriedades alheias 

periodicamente e que a comissão de ética realize visitas extraordinárias para assegurar o 

controle e o monitoramento. Nesse sentido, Radomsky (2009, 2010) identifica que a 

certificação participativa em rede, implementada pelos membros da Rede Ecovida, é colocada 

como uma proposta para horizontalizar as relações e estabelecer trocas entre os agentes 

através da corresponsabilização do grupo. É uma maneira de contrapor o poder do cientista 

perito externo, uma tentativa de negociação e equilíbrio entre o laudo técnico e a palavra dos 

agricultores. Assim, os técnicos e agricultores se utilizam de ações coletivas e da certificação 

endógena para evitar o avanço de formas de propriedade intelectual que impossibilitem suas 

ações envolvendo a multiplicação de espécies e a proteção dos saberes locais.  

De maneira que a agroecologia representa mais que uma técnica ou uma forma de 

trabalhar, embora existam técnicas agroecológicas de produção, porque é entendida por 

agricultores ecologistas e agrônomos como um modo de vida que envolve dimensões 
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culturais, éticas e ecológicas. E é o estilo de vida adotado pelos agricultores e o processo 

produtivo em si que são atestados pelo selo, não a qualidade do produto enquanto tal. 

Portanto, o selo é uma construção social, sendo o modo de vida dos agricultores responsável 

por conectar suas práticas ao significado simbólico atribuído aos produtos com o selo 

(RADOMSKY, 2010). O selo garante autenticidade e protege um processo de produção de 

alimentos, sendo que as famílias agricultoras desejam que suas ações sejam reconhecidas por 

consumidores que se identificam e partilham algumas de suas crenças. A logomarca da Rede 

Ecovida de Agroecologia e o selo atribuído aos produtos e utilizado pelos agricultores 

ecologistas podem ser visualizados nas Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2 – Logomarca da Rede Ecovida de Agroecologia 

 

Fonte: ECOVIDA (2018a). 

 

Figura 3 – Selo de produção ecológica de alimentos da Rede Ecovida de Agroecologia 

 

Fonte: ECOVIDA (2018b). 

 

A logomarca e o selo da Rede Ecovida de Agroecologia são utilizados para identificar 

e transmitir aos consumidores certa garantia sobre a origem dos produtos comercializados. 

Representam as principais marcas públicas da Rede que foi criada com o objetivo de realizar 

um processo de certificação que considere as opiniões e os entendimentos dos agricultores 

sobre a prática agrícola agroecológica.  
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Nesse sentido, ao longo desse capítulo foi possível perceber os acontecimentos 

históricos, econômicos, sociais, ambientais e culturais que levaram grupos e organizações de 

agricultores e trabalhadores rurais a propor novas formas de praticar agricultura considerando 

a saúde de seus grupos familiares, as relações com a natureza e com os agentes extensionistas 

rurais que os assessoravam. A agroecologia, enquanto ciência e conhecimento acadêmico, 

serviu como base para repensar e propor novas relações de trabalho entre agricultores e 

agrônomos ao considerar-se o tipo de relação que foi estabelecido anteriormente no âmbito da 

prática da agricultura convencional. A criação da Rede Ecovida de Agroecologia no Sul do 

Brasil teve como objetivo pautar essa temática e criar um espaço de diálogo e ação em torno 

da agricultura ecológica. Dando continuidade à discussão, no capítulo seguinte serão tratadas 

as experiências de agricultura alternativa desenvolvidas na região das Missões e da Fronteira 

Noroeste do RS e como algumas dessas experiências levaram à formação do Núcleo Missões 

da Rede Ecovida de Agroecologia. 
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3 AGRICULTURA FAMILIAR, EXPERIÊNCIAS DE AGRICULTURA 

ALTERNATIVA E A TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DO NÚCLEO MISSÕES 

DA REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 

 

No capítulo anterior vimos como a organização da propriedade e do trabalho na 

agricultura tradicional, camponesa e colonial, foram afetadas pelo discurso e a prática de 

assistência técnica realizada pelos agrônomos de empresas e agências estatais no intuito de 

propagar as tecnologias modernas de produção na agricultura, principalmente a partir do 

período de regime militar brasileiro (1964-1985). Em geral, somente os grandes e médios 

produtores foram beneficiados pelas políticas de crédito rural ofertadas no período da 

modernização, sendo que entre os pequenos agricultores alguns implementaram parcialmente 

o pacote tecnológico da Revolução Verde e outros passaram a buscar alternativas à prática 

agrícola moderna (convencional) com a intenção de viabilizar suas propriedades, garantir a 

reprodução social de seu grupo familiar, preservar sua saúde e a saúde dos ecossistemas nos 

quais viviam e trabalhavam.  

Este capítulo trata da agricultura familiar da região das Missões e da Fronteira 

Noroeste do RS e da formação do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia. Nesse 

sentido, veremos como as mudanças em nível global e nacional afetaram a agricultura e a 

sociedade local para compreender como os pequenos agricultores e suas entidades de 

representação passaram a se organizar em prol de alternativas para a agricultura familiar e 

como o trabalho com agroecologia foi sendo assumido por algumas dessas organizações. 

Entre elas encontramos Igrejas, cooperativas, STRs e ONGs que foram essenciais no 

incentivo às discussões realizadas pelos agricultores ecologistas e na implementação das 

propostas alternativas em torno da agroecologia e da economia solidária. Essa discussão será 

detalhada na segunda seção do capítulo que trata dos antecedentes históricos da agricultura da 

região até o final da década de 1990. 

A terceira seção dá continuidade a esses acontecimentos históricos e tem por 

finalidade discutir os elementos que possibilitaram a formação do Núcleo Missões da Rede 

Ecovida de Agroecologia em meados da década de 2000 e sua consolidação no ano de 2013. 

Para isso serão apresentados os agentes coletivos e a dinâmica de construção social realizada 

entre as organizações de agricultores e os mediadores representantes das ONGs para angariar 

recursos, através de políticas públicas e projetos, para viabilizar a implementação do processo 

de certificação participativa de conformidade orgânica na região. Também serão apontadas 

algumas evidências dos motivos que retardaram a implementação da certificação após a 
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aceitação do Núcleo como integrante da Rede Ecovida de Agroecologia no ano de 2007. 

Porém, antes de detalhar essa trajetória propriamente dita, importa esclarecer rapidamente 

algumas questões a respeito da localização geográfica do Núcleo Missões e das características 

socioeconômicas, demográficas e culturais da região de sua abrangência. Essa descrição e 

caracterização mais genérica da região é objeto da primeira seção a seguir.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO DAS 

MISSÕES 

 

O Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia abrange, principalmente, 

agricultores ecologistas residentes nos Coredes17 Fronteira Noroeste e Missões do RS, sendo 

que dois grupos de produtores associados ao Núcleo são residentes dos municípios de Tenente 

Portela e Santiago, localizados, respectivamente, nos Coredes Celeiro e Vale do Jaguarí. 

Durante o trabalho de campo foi possível constatar a existência de mobilizações por parte de 

agricultores e consumidores de outros municípios e Coredes no intuito de se associarem aos 

grupos já existentes ou formar novos grupos. Contudo, para os fins desta dissertação serão 

contabilizados os grupos de agricultores ecologistas que já estavam associados e, de certa 

maneira, consolidados junto ao Núcleo Missões durante o ano de 2017. A localização 

geográfica dos municípios que compõem os Coredes Fronteira Noroeste18 e Missões19 do 

estado do RS pode ser observada na Figura 4 e na Figura 5. 

 

  

                                                           
17 Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) são fóruns de discussão para promoção de ações e 

políticas de desenvolvimento regional. Foram criados em 1991 e formalizados em 1994 (Lei 10.283) e tem 

entre seus principais objetivos melhorar a aplicação dos recursos públicos, a qualidade de vida da população, a 

melhor distribuição das riquezas geradas, a preservação do meio ambiente e a permanência da população em 

sua região de origem (ATLAS RS, 2018). Atualmente existem 28 Coredes agrupados em 9 Regiões 

Funcionais de Planejamento (RFP) propostas pelo Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística do RS – 

RUMOS 2015. Os Coredes e a regionalização entraram nas estratégias governamentais de planejamento por 

meio do Orçamento do Estado e do Plano Plurianual. 
18 Alecrim, Alegria, Boa Vista do Buricá, Campina das Missões, Cândido Godói, Doutor Maurício Cardoso, 

Horizontina, Independência, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, 

Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Três de Maio, Senador Salgado Filho, Tucunduva e 

Tuparendi.  
19 Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Entre-ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Giruá, 

Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, 

Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São 

Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões.  
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Figura 4 – Localização geográfica dos municípios do Corede Fronteira Noroeste do RS 

 

Fonte: Imagens da Fundação de Economia e Estatística (FEE). 

 

Figura 5 – Localização geográfica dos municípios do Corede Missões do RS 

 

Fonte: Imagens da Fundação de Economia e Estatística (FEE). 
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Os Coredes Missões e Fronteira Noroeste pertencem à Região Funcional de 

Planejamento 7 (RFP 7) do estado do RS que também reúne os Coredes Celeiro e Noroeste 

Colonial. Juntos os Coredes Missões e Fronteira Noroeste reúnem 45 municípios dos quais se 

destacam Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Cerro Largo, Santa Rosa, Horizontina e Três de 

Maio como centros regionais, seja em termos da existência e oferta de educação em nível 

superior, de crescimento e concentração populacional e de desenvolvimento econômico local. 

Em relação à oferta de educação superior importa destacar a presença de duas unidades do 

Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em Santa Rosa e Santo Ângelo; a Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS) em São Luiz Gonzaga; a Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI) em Santo Ângelo e Cerro Largo; o polo da Universidade 

Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) em Santa Rosa; e o polo da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Cerro Largo.  

No geral, os 45 municípios dos dois Coredes são economicamente caracterizados pela 

prevalência das atividades primárias, destacando-se a agropecuária com a criação de bovinos, 

suínos, gado leiteiro, o cultivo de cereais para grãos, especialmente milho, trigo e soja e o 

cultivo de produtos da lavoura temporária, principalmente mandioca, fumo, batata inglesa e 

ervilha. Essas atividades agrícolas são realizadas por agricultores familiares em propriedades 

pequenas e médias, em sua maioria, sendo que a concentração fundiária é maior nos 

municípios ao sul do Corede Missões (BERTÊ et al., 2015a; BERTÊ et al., 2015b).  

Importa destacar que, comparativamente, o Corede Fronteira Noroeste apresenta 

desenvolvimento socioeconômico maior voltado à criação de empregos e ao setor industrial 

em relação ao Corede Missões. Isso se deve, entre outros fatores, ao fato de Santa Rosa ser 

considerado um Centro Sub-Regional porque exerce influência sobre outros municípios da 

região, em função dos deslocamentos populacionais para trabalho e estudo, e porque os 

relacionamentos mantidos pelo município com centros externos à sua rede ocorrem, em sua 

maioria, apenas com a metrópole (Porto Alegre). Enquanto Santo Ângelo, Centro Sub-

Regional do Corede Missões, é polarizada por Ijuí, localizada no Corede Noroeste Colonial. 

Dessa maneira, o setor de serviços e a indústria de transformação, principalmente a de 

alimentos, obtém destaque em Santa Rosa devido à instalação de um frigorífico da empresa 

Aurora e a fabricação de tratores, máquinas, equipamentos agrícolas e pecuários destaca-se 

em Horizontina onde está instalada uma fábrica de equipamentos agrícolas da empresa John 

Deere. Em contrapartida, o turismo histórico e cultural é característica marcante de alguns 

municípios do Corede Missões, a exemplo das Reduções Jesuítico Guaranis de São Miguel 

Arcanjo, em São Miguel das Missões, tombadas como Patrimônio Cultural Mundial pela 
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Unesco, a Catedral Angelopolitana em Santo Ângelo e a tradição musical nativista destacada 

em relação aos municípios de Bossoroca e São Luiz Gonzaga (BERTÊ et al., 2015a; BERTÊ 

et al., 2015b). 

Ambos os Coredes estão localizados na região da fronteira do Brasil com a Argentina. 

Porém essa proximidade física não resulta na integração da economia local com a das regiões 

da fronteira internacional pela ausência de infraestrutura rodoviária que realize a ligação 

impossibilitada pelo Rio Uruguai. Apesar da região da Grande Santa Rosa possuir um 

desenvolvimento socioeconômico maior e ser destino de migrações intra-regionais, o estudo 

dos perfis regionais realizado por Bertê et al. (2015a, 2015b) evidencia a continuidade do 

padrão de perda populacional nos Coredes Missões e Fronteira Noroeste, característica 

comum às regiões fronteiriças brasileiras. Vale destacar que a maioria dos municípios da 

região são considerados como de pequeno porte por apresentarem população menor que 10 

mil habitantes. As maiores concentrações populacionais registradas em 2010 estavam 

localizadas em Santo Ângelo (76.275 habitantes) e Santa Rosa (60.366 habitantes), seguidos 

de São Luiz Gonzaga (34.556 habitantes), Três de Maio, Horizontina, Santo Cristo, Giruá, 

Cerro Largo, Santo Antônio das Missões e Porto Xavier com populações entre 20 e 10 mil 

habitantes. 

 

3.2 OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS ATÉ O FINAL DA DÉCADA DE 1990 

 

Antes de partir para a análise das trajetórias coletivas e individuais dos agentes 

envolvidos na pesquisa é importante esclarecer o que entendemos por trajetória e como 

pretendemos operacionalizar o uso do conceito. Percebe-se que ele é interessante para 

compreender as relações estabelecidas entre os agricultores e os técnicos e dirigentes ligados 

ao Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia desde o contexto inicial de constituição 

desse núcleo de agroecologia até resultar nas relações de trabalho atuais. Dessa forma, 

importa investigar a trajetória coletiva de formação do Núcleo, as trajetórias individuais dos 

dirigentes e técnicos que nele atuam e, não menos importante, as trajetórias de agricultura das 

famílias que iniciaram as primeiras experiências de ecologização na região para entender 

como esses agentes formam uma rede de interconhecimento e ação coletiva. Essa 

reconstituição histórico-sociológica é importante para entender quais os capitais culturais e 

simbólicos mobilizados pelos agentes, como e em que contexto de interação, e como o 

habitus e a experiência dos agricultores ecologistas e mediadores sociais informam sobre as 

suas concepções de agroecologia.  
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O conceito de trajetória é criado por Bourdieu (2006) para diferenciar a análise 

sociológica dos relatos biográficos compreendidos como histórias de vida lineares e 

coerentes, constituídas por uma série de acontecimentos que se encadeiam no tempo em torno 

do indivíduo que relata sua história. Contados dessa maneira, os acontecimentos da vida de 

uma pessoa são selecionados de maneira que revelem ou construam uma identidade própria e 

característica daquela pessoa, distinguindo-a das demais assim como faz o nome próprio. O 

problema identificado por Bourdieu nesta forma de coletar e analisar os dados em uma 

pesquisa de ciências sociais diz respeito ao isolamento social dos agentes que são tomados 

como indivíduos imutáveis, com uma identidade constante e invariável ao longo do tempo e 

dos espaços em que interagem, e separados da sociedade, como se não fossem afetados pelas 

exigências institucionais e pelas normas de convivência.  

Com o objetivo do cientista social evitar esse tipo de problema Bourdieu (2006) define 

o conceito de trajetória como os estados sucessivos do envelhecimento social de um agente 

situado em um campo ou espaço social e confrontado aos demais agentes que se movem e 

com ele se relacionam nesse espaço de possibilidades. O cuidado em não tomar os fatos da 

história de vida de um agente como suficientes simplesmente por estarem a ele vinculados 

“[...] conduz à construção da noção de trajetória como série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um 

devir, estando sujeito a incessantes transformações” (BOURDIEU, 2006, p. 189, grifo do 

autor). Isso porque a vida de um agente não é uma sucessão de fatos ordenados que lhe 

asseguram uma identidade constante, visto que ele vive em sociedade, se relaciona e desloca 

no espaço social segundo a estrutura de distribuição de capitais dada em determinado 

momento. Nessa equação estão envolvidos o sentido e o valor que certa mudança ou tomada 

de posição têm para o agente e para os pares e opostos com quem ele se relaciona. 

Dessa maneira, para entender as trajetórias dos agentes que compõe o Núcleo Missões 

é essencial reconstituir os estados sucessivos do espaço social no qual eles se movem. Isso 

trará clareza sobre a maneira como se conheceram e constituíram o núcleo de agroecologia e 

sobre a mediação social que desenvolvem. Podemos nos basear em Castro (2001) para 

reforçar o entendimento de que não é suficiente analisar a natureza da mediação desvinculada 

da análise da trajetória dos agentes e do espaço social onde ela se desenrola. Isso se deve ao 

fato, identificado pelo autor, de que o profissional da mediação surge mais facilmente em 

situações de mudanças sociais, políticas e culturais. Posteriormente, olhando suas memórias 

retrospectivamente, os agentes dão significado aos acontecimentos para que contenham 
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unidade e isso possibilita identificar seu projeto de vida que é tomado como norte para suas 

trajetórias (FACINA, 2001). 

Segundo Vianna (2001, p. 83, grifo do autor) 

 

Projeto é a tentativa consciente de dar sentido ou coerência à experiência da 

fragmentação de papeis e heterogeneidade de mundos na complexidade social. Em 

outros termos, é a organização da conduta no sentido de atingir fins específicos. O 

projeto é consciente, envolve algum tipo de cálculo e planejamento; deve fazer 

sentido, mesmo que rejeitado, na relação com os contemporâneos; e pressupõe uma 

margem de escolha que indivíduos e grupos têm em um campo de possibilidades 

histórica e culturalmente circunscrito. 

 

Sendo assim, o projeto é resultado da negociação realizada entre vários agentes com 

identidades múltiplas sendo que a adesão a um projeto individual não exclui o engajamento 

em projetos sociais ou de coletividades mais amplas. Tendo em vista que é o projeto, 

enquanto elaboração de sentido para as condutas e a trajetória, que norteia a produção de si do 

agente, a singularidade de cada trajetória pode ser identificada no grau e na forma das crises e 

dos problemas existenciais e profissionais enfrentados por determinada pessoa ou organização 

(VIANNA, 2001). No caso desta pesquisa, podemos remeter à constituição do movimento 

ecológico em escala internacional e dos novos agentes que emergem na esfera pública 

brasileira por volta das décadas de 1970 e 1990, como o MST, MAB, MPA e outros 

movimentos sociais rurais, reivindicando a democracia, a participação popular e a justiça 

social. Em alguns desses movimentos a agroecologia é tomada como nova perspectiva para a 

agricultura frente à crise econômica, social e ambiental. Portanto, ela é assumida como parte 

do projeto desses movimentos sociais. 

A noção de projeto implica reconhecer a dualidade entre a liberdade de escolha dos 

indivíduos e o campo de possibilidades de escolha histórica e socialmente definido. Dessa 

maneira, Velho (1981) identifica que não existem projetos puramente individuais posto que o 

projeto é uma mistura de fatores históricos, sociais, culturais, psicológicos e emocionais, 

impossibilitando a constituição do projeto como fenômeno estritamente subjetivo. Mesmo que 

o agente viva seu projeto em condições únicas ele sempre se identificará minimamente com 

similaridades nas experiências alheias. Assim, a identificação de um projeto individual, 

formatado por um agente imerso e impactado pelo social, e sua própria condição de existência 

passaria pela verbalização e comunicação com um público que é o outro porque o projeto 

precisa ser reconhecido e “fazer sentido” para os contemporâneos para não correr o risco de 

ser rejeitado pela coletividade (VELHO, 1981, p. 27). Isso ocorre mesmo quando a 
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coletividade é entendida em termos mais restritos como no caso da família, dos grupos e da 

comunidade moral da qual o agente faz parte. 

Neste capítulo será trabalhada a trajetória coletiva que levou à formação do Núcleo 

Missões da Rede Ecovida de Agroecologia. As trajetórias individuais dos técnicos, dirigentes 

e das famílias agricultoras ecologistas são abordadas no capítulo seguinte. Como já foi 

referido no capítulo anterior, é no contexto do discurso sobre uma crise da agricultura colonial 

que as primeiras experiências de modernização técnica da agricultura são implantadas no RS. 

Segundo Brum (1988) e Dallabrida e Büttenbender (2006), até a década de 1940 as colônias 

de imigrantes europeus fundadas em Ijuí (1890), Guarani das Missões (1890), Panambi 

(1899), Erechim (1908) e Santa Rosa (1915) experimentavam um relativo desenvolvimento 

baseado numa agricultura de subsistência diversificada e pouco integrada ao mercado. Com o 

discurso dos agentes da modernização tecnológica, enaltecendo que o aumento dos problemas 

de fertilidade do solo levou à crise da agricultura e da produção de suínos na década de 1950, 

os agentes locais começaram a se questionar sobre a recuperação da competitividade agrícola 

da região em relação às demais regiões do estado e a solução que lhes foi apontada pelo 

empresariado comercial e industrial era a modernização da agricultura. Assim, foram 

iniciados os primeiros programas regionais de recuperação dos solos mediante o uso de 

fertilizantes e calcário, a exemplo da “Operação Tatu”, e em 1965 e 1969 são fundadas, em 

Horizontina e Santa Rosa, as primeiras empresas de construção e fabricação de colheitadeiras 

automotrizes (DALLABRIDA; BÜTTENBENDER, 2006).  

Naquela época o desenvolvimento em torno do binômio trigo e soja passa a ser 

assumido pela sociedade regional e são fundadas as primeiras cooperativas tritícolas pelos 

plantadores, a exemplo da Cooperativa Tritícola Serrana Ltda, hoje denominada Cooperativa 

Agropecuária & Industrial (Cotrijuí), fundada em Ijuí em 1957, a Cooperativa Tritícola 

Santa Rosa Ltda (Cotrirosa), fundada em Santa Rosa em 1968, e a Cooperativa Agropecuária 

Alto Uruguai (Cotrimaio), fundada em 1968 em Três de Maio. Segundo Dallabrida e 

Büttenbender (2006) as experiências cooperativas levam a região a assumir, em pouco tempo, 

feições capitalistas e competitivas que passam, inclusive, a servir de exemplo para outras 

realidades sociais brasileiras. Como exemplos disso podemos destacar que em 1953 Santa 

Rosa foi sede da 1ª Festa Nacional do Milho e em 1966 realizou a 1ª Festa Nacional da Soja 
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(Fenasoja). Já o município de Santo Ângelo realizou em 1954 a primeira Feira Internacional 

do Milho (Fenamilho)20.  

Contudo, os efeitos positivos do desenvolvimento tecnológico da agricultura não 

perduraram muito tempo até que os primeiros estrangulamentos fossem percebidos pelos 

agricultores. Na metade dos anos 1970 as lideranças da Associação dos Municípios da Grande 

Santa Rosa já se reuniram para discutir os entraves e as medidas a serem adotadas para 

impulsionar o desenvolvimento regional (DALLABRIDA; BÜTTENBENDER, 2006). Mas 

as consequências ambientais, sociais e econômicas negativas da Revolução Verde se tornaram 

mais contundentes durante a década de 1980, com o fim das políticas estatais protecionistas 

do governo dirigidas à agricultura que levaram ao endividamento de muitos agricultores, e se 

consolidaram nos anos 1990 quando o êxodo rural se tornou mais evidente e são reforçadas as 

discussões em torno de estratégias de diversificação da agricultura. Assim, percebe-se que a 

tentativa da região repensar a si mesma, incluindo a realização de diagnósticos e seminários, 

ocorre desde meados dos anos 1980 e perdura durante toda a década de 1990 (BRUM, 1988; 

DALLABRIDA; BÜTTENBENDER, 2006). 

Esse processo emerge nas falas de vários entrevistados, algumas das quais são 

transcritas abaixo: 

 

Aqui os agricultores, na época, nem eram chamados agricultores familiares, os pequenos 

agricultores, [...] começaram a buscar alternativas a partir da metade dos anos 1980. Foi 

quando se diz que apertou a crise da Revolução Verde, esse modelo, né, da Revolução 

Verde, deu sinais ali de esgotamento. Não que não vinha antes e não que não permaneceu 

e não tenha hoje crise, mas foi um período histórico, por um conjunto de razões, que 

agudizou, assim, se tornaram muito agudos os problemas, êxodo rural, os problemas 

ambientais, o endividamento agrícola, baixos preços, os insumos caros. Enfim, foi um 

momento, assim, que na metade dos anos 1980 começou a trazer muitas dificuldades, se 

ampliaram as dificuldades para os pequenos agricultores. E ali que o Movimento 

Ambientalista, [...] aqui também no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, já vem 

dando alertas de que esse sistema é insustentável, é inviável em todos os aspectos. Mas isso 

não era bem compreendido, era tido mais como um alardismo. Mas aqui no Planalto 

Gaúcho, digamos assim, isso na década de 1980, começou a ter eco essa discussão: “Não. 

Tem algum problema ocorrendo e não é pequeno, é grave!”. E isso leva, então, os 

pequenos agricultores a começar a debater (Mediador Técnico-Político Diego). 

 

Na verdade, a gente participou muito... sempre participava do sindicato, nas discussões do 

sindicato e das cooperativas. Eu sempre era sócio de cooperativa desde que comecei 

produzir. Os pais já eram sócios de cooperativas, aquelas antigas, das pequenas 

cooperativas que tinha na época, a própria Sparkassen, que era uma cooperativa, na 

                                                           
20 Atualmente eventos dessa natureza continuam sendo realizados na região. Santa Rosa é conhecida como o 

“Berço Nacional da Soja”. A realização bianual da Fenasoja, que já está em sua 22ª edição em 2018, consta 

como um dos principais eventos de destaque do município. Já a Fenamilho Internacional, desde 1986, é 

realizada bianualmente em Santo Ângelo, conhecida como a “Capital das Missões”, e esteve em sua 18ª 

edição em 2017 (FENASOJA, 2018; FENAMILHO INTERNACIONAL, 2018).  
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verdade, tipo uma Cresol. E daí a gente participava dos sindicatos e a discussão vinha um 

pouco na organização (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

O início do debate dos grupos de pequenos agricultores em torno da temática 

ambiental na região se deu dentro das organizações nas quais eles estavam inseridos, na 

maioria das vezes, junto aos grandes e médios produtores. Isso ocorre nas cooperativas de 

crédito, produção e comercialização, no Movimento Sindical Rural, junto à Igreja Católica, 

principalmente em torno das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), e junto às ONGs que se 

constituem na região. Os relatos dos entrevistados também dão conta do envolvimento da 

Cáritas, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e da Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil (IEAB), esta última já mais no início dos anos 2000.  

Segundo Picolotto (2014a), foi durante o período de ditadura militar brasileira (1964-

1985), em que o regime interveio nos sindicatos e reprimiu os movimentos de oposição 

política, que setores progressistas da Igreja Católica e Luterana, vinculados à Teologia da 

Libertação, passaram a apoiar a formação de um novo sindicalismo rural. A partir do final dos 

anos 1970, com o enfraquecimento político do regime militar, a postura assistencialista 

adotada por muitos STRs passou a ser duramente criticada por ter contribuído com o processo 

de modernização da base técnica da agricultura e por ter resultado na falta de direitos para 

grupos sociais como os pequenos agricultores, os trabalhadores rurais sem terra, os atingidos 

por barragens e as mulheres trabalhadoras rurais. Na década de 1980 os movimentos sociais 

que começaram a ser gestados junto às lideranças da Igreja Católica e Luterana criaram 

autonomia e vida política própria. Dentro do movimento sindical rural foi formada uma 

corrente vinculada à CUT, foram criados o MST, MAB e o Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR) que iniciaram a organização da Articulação Sindical Sul, em 

1984, como uma articulação de oposição à representação sindical que vinha sendo proposta 

pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).  

A partir de 1988 a proposta organizativa da Articulação Sindical Sul (sucedida pelo 

Fórum Sul dos Rurais da CUT na década de 1990) resulta na implementação de uma estrutura 

sindical paralela à Contag: foram criados o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais 

(DNTR) e os Departamentos Estaduais de Trabalhadores Rurais (DETRs) vinculados à CUT. 

Contudo, apesar da proposta por se constituir em uma estrutura sindical paralela, em alguns 

estados os dirigentes sindicais rurais ligados ao DNTR/CUT tentaram conquistar por dentro 

os sindicatos vinculados ao sistema STR-FETAG (Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura)-CONTAG e criaram chapas de oposição. A proposta de construção de um 

projeto alternativo de desenvolvimento rural pautado na agricultura familiar foi incorporada 
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pela Contag em 1995 quando esta se filiou à CUT e o DNTR foi extinto. Contudo, apesar da 

união das duas correntes sindicais ter resultado em mobilizações massivas que garantiram 

conquistas de direitos importantes para os agricultores familiares, as divergências em torno de 

princípios como a unicidade e o pluralismo na representação sindical, além da visibilidade 

que procuravam estabelecer para os agricultores familiares, continuaram. Tanto que em 1999 

foi formada a Frente Sul da Agricultura Familiar (reunindo sindicatos, ONGs, associações, 

cooperativas, segmentos das Igrejas) com o objetivo de representar e dar visibilidade à 

identidade da agricultura familiar e em 2001 foi criada a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF-Sul) (PICOLOTTO, 2014a). 

Porém, na região da Fronteira Noroeste e Missões do RS a maioria dos STRs é filiada 

à Fetag e assim permaneceu após 2001. Apesar de um número significativo de sindicatos ter 

mantido relações com a CUT e participado de sua fundação e das discussões realizadas ao 

longo das décadas de 1980 e 1990, após a formação da Fetraf-Sul os agricultores familiares e 

as lideranças sindicais da região não aderiram a essa organização. O processo de filiação à 

Fetraf-Sul foi realizado por um grupo majoritário dentro da CUT, denominado Articulação 

Sindical, cujas bases estavam situadas nos sindicatos da região do Alto Uruguai do RS e não 

pelo grupo minoritário denominado CUT pela Base cujas bases estavam localizadas na região 

das Missões (PICOLOTTO, 2014a). Os relatos dos entrevistados dão conta desses processos:  

 

[...] Então, esses Sindicatos, dependendo aonde eles estavam ligados, eles tinham visões 

bastante diferentes sobre como ver a agricultura. Eu falo mais dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais ligados à CUT. Eram, assim, na época se dizia, mais combativos e 

também com uma discussão maior sobre, que tinha que se buscar uma alternativa de 

organização, de produção mais efetiva para os pequenos agricultores. [...] Os sindicatos 

da região eles tinham dois vínculos, com Fetag e com a CUT e eles permaneceram sempre. 

Então, eles participavam das duas, isso era uma vantagem para o sindicalismo dessa 

região, ele tinha as duas opiniões, participava das duas organizações. Às vezes, incidia e 

levava coisas de uma para o debate com a outra. Aí depois manteve durante uns cinco, seis 

anos, assim, um nível de discussão autônoma aqui. Ainda se intitulavam "os rurais da 

CUT", eram uns 10, 12 sindicatos. Mas depois [...] meio desativaram esse fórum de 

discussão [...] Mas isso sempre fazendo o registro, não quer dizer que esse sindicalismo da 

Fetag também não fosse interessante para os pequenos agricultores, tanto é que hoje existe 

e é só esse sistema na região. Não que não tivesse também preocupação com [...] o debate 

da agroecologia, mas daí é aquela diferença de que eu te falei, eram mais pessoas, 

algumas lideranças, não era a instituição Fetag com essa proposta (Mediador Técnico-

Político Diego). 

 

Bah! Mas isso foi... eu acho que a Emater trabalhava associações nos anos 1980, né. É, 

1980. Depois isso tudo deu problema, associações, a gente participava através do 

sindicato dessas coisas [...] E... daí depois... participamos do departamento rural da CUT e 

tal, e muito, e eu trabalhava de noite e de madrugada pra ir nas reuniões, né [...] 

(Agricultor Ecologista Carlos).  

 

Isso acontece até 1996 quando dali eu saio e vou trabalhar em uma escola, de Técnico 

Agrícola, em Braga [...] Era uma escola dos movimentos, então tinha Movimento da 
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Juventude, da Igreja, dos Sem Terra, da CUT Rural, das Barragens né. E essa conta da 

agricultura sem veneno ela está muito presente nesse... por mais que ela não fosse, assim, 

prática ela estava presente no ideário (Mediador Técnico-Político Guilherme). 

 

Analisando as falas dos técnicos e lideranças que acompanharam a trajetória que 

resultou na consolidação do Núcleo Missões em 2013, é perceptível que nas décadas de 1980 

e 1990 a região noroeste tem contato com as discussões sindicais que emergem no centro do 

país e em outras regiões do estado do RS, especialmente nos municípios de Erechim, Braga, 

Seberi e Três Passos onde o histórico da presença de alguns movimentos sociais rurais é 

marcante (MPA, MAB, MST, sindicalismo da Fetraf). As discussões da época envolviam a 

proposta da CUT Rural em torno de um sindicalismo mais combativo, os movimentos de 

contraposição à construção de barragens na encosta do Rio Uruguai, movimentos em defesa 

da aposentadoria para os agricultores e agricultoras e, mais tarde, políticas públicas para a 

agricultura familiar. Na busca por alternativas aos agricultores familiares várias experiências 

de organização, produção e comercialização foram sendo testadas ao longo do tempo e a 

opção pela agroecologia nem sempre prevaleceu, sendo encarada pelas organizações da 

região, muitas vezes, como “um assunto para alguns” (Mediador Técnico-Político Diego). 

Isso explica que ao início dos anos 2000 apenas algumas cooperativas e STRs tenham maior 

proximidade, incentivem e realizem um trabalho mais sólido de discussão e orientação para 

agroecologia com seus associados. São essas cooperativas e STRs que apoiarão o movimento 

de formação de uma ONG e, mais tarde, de um núcleo de agroecologia associado à Rede 

Ecovida. 

Feitas essas observações, importa ressaltar que é dentro das cooperativas, dos STRs e 

junto às Igrejas que os pequenos agricultores tomam contato com a discussão a respeito da 

crise ambiental, social, econômica e algumas alternativas ao binômio trigo-soja lhes são 

apresentadas. Entre elas podemos citar a retomada da criação de suínos na região, porém 

dentro do padrão de integração industrial dos agricultores às empresas; o estabelecimento da 

cadeia produtiva do leite permitindo a comercialização de um produto antes destinado 

principalmente ao consumo doméstico; implementação de algumas experiências de produção 

de fruticultura, especialmente nas regiões declivosas favorecidas pelo microclima da encosta 

do Rio Uruguai; horticultura; piscicultura; criação de rãs e coelhos.  

Nessa época, final dos anos 1980 e início dos anos 1990, são realizados muitos 

discursos em torno da diversificação da produção como grande solução para a crise agrícola e 

a partir de então a criação de agroindústrias e o processamento dos alimentos produzidos 

pelos agricultores também são endossados. Brum (1988) identifica nisso uma nova estratégia 
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do complexo financeiro e industrial, principalmente diante do fato da maioria dos pequenos 

agricultores estar descapitalizada para recorrer a esse plano. Algumas cooperativas onde os 

pequenos agricultores estavam associados, como Cotrirosa, Cotrijuí e Cotrimaio21, criaram 

programas de produção de diversificados voltados à fruticultura tropical e à produção leiteira 

e passaram a ofertar assistência técnica voltada à essas produções. 

Além disso, também são conformadas políticas públicas estaduais de incentivo à 

formação de Associações de Prestação de Serviços e Assistência Técnica (APSATs), de 1986 

a 1990, e condomínios rurais, de 1990 a 1994 (RAMBO, 2006). Essas políticas são 

implementadas pela Emater/RS-Ascar, órgão oficial do governo para fornecer assistência 

técnica, e as experiências não perduraram, na maioria dos casos, pela falta de participação e 

democracia nas discussões. Vale destacar que em alguns municípios, durante o período 

colonial que antecede a década de 1950, os colonos já mantinham “caixas rurais”22 e, durante 

os anos 1980 e 1990, tentam recuperar essa prática criando associações e cooperativas de 

pequenos agricultores no intuito de se reunirem em torno da discussão de saídas para seus 

dilemas e necessidades, diferenciando-se dos grandes e médios produtores. Mais tarde as 

associações de pequenos agricultores que obtêm êxito e conseguem se manter são 

transformadas em cooperativas da agricultura familiar, geralmente uma em cada município, 

com o intuito de pensar mais fortemente a comercialização dos alimentos produzidos. Isso 

porque muitos agricultores aderiram à estratégia da diversificação e mais tarde esbarraram na 

dificuldade de vender os seus produtos visto que as associações só podiam realizar compras e 

vendas coletivas. 

 

Aí vem esse discurso da diversificação e da agregação de valor, assim, como grandes 

saídas e, mais ou menos, todos os atores sociais que tem opinião sobre a agricultura e 

coincidem passam a fazer esse discurso. Do banco à grande cooperativa, a academia [...] 

Em parte, os pequenos agricultores também aderem a esse discurso, a assistência técnica e 

a extensão rural, também, propagam que é isso e aí passa a se experimentar um conjunto 

                                                           
21 A Cotrirosa possui filiais em 17 municípios dos Coredes Missões e Fronteira Noroeste, a Cotrijuí em 1 e a 

Cotrimaio em 7 municípios. O projeto de diversificados desenvolvido pela Cotrirosa na década de 1980 

ocorreu em convênio com a Emater/RS-Ascar e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

(BERNARDI, 2011; THIES; CAMARGO, 2016).  
22 As “caixas econômicas rurais” se assemelhavam às atuais cooperativas de crédito. Eram fundadas por colonos, 

controladas por associações comunitárias e estavam vinculadas à Igreja Católica visto que os padres 

estimulavam o cooperativismo (ANDRIOLI, 2007). O trabalho de Büttenbender (2011) faz referência à 

existência de experiências em moldes cooperativos na região das Missões ainda durante o período jesuítico de 

catequização indígena. Mais tarde, no período de formação das colônias pelos imigrantes alemães e seus 

descendentes são criadas as caixas rurais e as primeiras cooperativas coloniais, muitas das quais entraram em 

crise durante a década de 1950. A partir de então a maior parte das cooperativas fundadas na região seguiu os 

moldes do cooperativismo empresarial ligado ao processo de modernização da agricultura. Rambo (2006) 

também analisa as práticas cooperativas nas regiões Fronteira Noroeste e Missões e conclui que o 

cooperativismo se constitui num capital desse território.  
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de iniciativas de produção nessa linha. [...] E isso aí teve uma limitação. [...] na primeira 

metade da década de 1990 se começou a questionar isso porque você produzia uma outra 

coisa, mas os problemas continuavam: falta de renda, o endividamento agrícola e a 

acelerada saída de pessoas do meio rural. Então, têm alguns municípios, assim, da região 

que são muito marcados pelo êxodo. [...] e procura diversificar alguma coisa com 

fruticultura, há projetos de fruticultura na região, mas eles não se completam [...] porque 

não se pensou na sequência, principalmente na comercialização. E a chamada agregação 

de valor, quando chegou nessa fase, os atores que estavam propondo recuaram. [...] há um 

momento que esse pessoal, sempre desse ambiente do Movimento Sindical e das Igrejas, 

começam a fazer o seguinte debate: “Não adianta só diversificar, nós temos que nos 

organizar de uma maneira diferente e ter uma proposta de produção diferente”. Daí 

começa na região a surgir uma discussão, então, desses agricultores, formar associações e 

cooperativas com o desenho de que isso fosse mais deles (Mediador Técnico-Político 

Diego). 

 

Os pais já eram sócios de cooperativas, aquelas antigas, das pequenas cooperativas que 

tinha na época, a própria Sparkassen, que era uma cooperativa, na verdade, tipo uma 

Cresol. E daí a gente participava dos sindicatos e a discussão vinha um pouco na 

organização. Daí depois, começou as associações e a Emater começou a discutir 

associações [...] nos anos 1980, né. É, 1980. Depois isso tudo deu problema, associações, 

a gente participava através do sindicato dessas coisas, mas as associações deram 

problema porque reuniram só os que não tem nada (riso) e reunir só quem não tem nada 

também não resolve nada. [...] Então, a gente começou e disse “Bom. A associação é muito 

pouco porque a associação ela não... é uma maneira de se organizar, de produzir em 

conjunto, mas ela não pode vender [...] ela não tem nota, ela só pode comprar em 

conjunto. E o grande problema era que as poucas coisas que os agricultores produziam, 

alternativa, de produção alternativa, as grandes cooperativas não compravam. [...] Então, 

a gente começou a transformar associação em cooperativa, porque ainda existiam algumas 

associações, transformar essas em cooperativas e criar novas cooperativas. E, nesse 

sentido, de a gente poder incentivar a produção e ter quem comercializasse isso para os 

pequenos (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

[...] é de uma história em que a região vem construindo cooperativas desde 1993, ano em 

que faz o encontro chamado ERPP, Encontro Regional de Pequena Propriedade, [...] a 

região vem entendendo que as grandes cooperativas não são a saída, são as pequenas. [...] 

A gente teve aqui uma formação muito grande nos anos 1980, que era o GEA, Grupo de 

Estudos Agroeconômicos, coisa parecida assim. Era uma corrente vinculada à ADS, dentro 

do grupo da política partidária, que fazia assessoria já para esses agricultores. Então daí 

que surge a dimensão deles ir pulando para fora das cooperativas grandes porque as 

cooperativas elas têm de tudo um pouco, mas cada vez mais elas iam indo só para a linha 

do trigo, soja, milho e leite (Mediador Técnico-Político Guilherme). 

 

As experiências associativas e cooperativas implementadas pelos pequenos 

agricultores são tentativas claras de resistência no intuito de permanecer no meio rural e 

assegurar a continuidade da reprodução de seu grupo familiar. Isso frente aos altos índices de 

êxodo rural na região resultantes da crise agrária e agrícola em curso. As taxas de variação da 

população em alguns municípios das regiões Fronteira Noroeste e Missões durante os anos de 

1991 a 2010 podem ser observadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 – População rural, urbana, total e sua variação percentual no período de 1991/2010 

em alguns municípios dos Coredes Fronteira Noroeste e Missões do RS 

 Rural Urbana Total 

Localizaç

ão 

1991 2010 Vari

ação 

1991 2010 Vari

ação 

1991 2010 Vari

ação 

RS 2.142.12

8 

1.593.63

8 
-34,4 6.996.542 9.100.29

1 
23,1 9.138.67

0 

10.693.929 14,5 

Alecrim 8.579 4.880 -43,1 1.333 2.165 38,4 9.912 7.045 -28,9 

Campina 

das 

Missões 

5.326 3.929 -26,2 2.046 2.188 6,4 7.372 6.117 -17 

Cândido 

Godói 

6.413 4.689 -26,8 1.498 1.846 18,8 7.911 6.535 -17,3 

Cerro 

Largo 

3.683 2.718 -26,2 9.115 10.571 13,7 12.798 13.289 3,6 

Dezesseis 

de 

Novembr

o 

3.533 2.199 -37,7 445 667 33,2 3.978 2.866 -27,9 

Porto 

Xavier 

6.692 5.348 -20 4.242 5.210 18,5 10.934 10.558 -3,4 

Salvador 

das 

Missões 

2.427 1.575 -35,1 570 1.094 47,8 2.997 2.669 -10,9 

Santa 

Rosa 

9.931 8.221 -17,2 48.356 60.366 19,8 58.287 68.587 15 

Santo 

Cristo 

9.016 6.597 -26,8 5.491 7.781 29,4 14.507 14.378 -0,8 

São Paulo 

das 

Missões 

6.035 4.165 -30,9 1.949 2.199 11,3 7.984 6.364 -20,2 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. Elaboração da autora. 

 

Dessa maneira, entre as décadas 1980 e 1990, são criadas a Associação dos Pequenos 

Agricultores de Alecrim (APRA - 1986), a Associação dos Pequenos Agricultores de Porto 

Xavier (APAX - 1989) e a Associação Santo-Cristense de Cooperação Agrícola (ASCA - 

1991). Mais tarde elas são transformadas, respectivamente, em Cooperativa dos Produtores de 

Alecrim (Coopral - 2001), Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Porto Xavier (Coopax - 

1991) e Cooperativa dos Agricultores de Santo Cristo (Coopasc - 1994) (BERNARDI, 2011; 

RAMBO, 2006). Além desses casos, vale citar a experiência de criação da Cooperativa dos 

Agricultores de Porto Vera Cruz (Coopovec), em 2004, como solução encontrada pelos 

agricultores que desejavam trocar a produção de fumo pela fruticultura, mas estavam 

insatisfeitos com os moldes verticalizados do projeto desenvolvido dentro da Cotrirosa que 

resultou na quebra de acordos sobre os preços das frutas e na falta de agilidade na venda 

desses alimentos perecíveis (BERNARDI, 2011; THIES; CAMARGO, 2016). Várias 
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cooperativas de agricultura familiar23 continuaram a ser criadas na região na década de 2000 

buscando objetivos semelhantes: possibilitar o processamento e a comercialização de 

alimentos com preços mais justos para as famílias com pequenas propriedades e que não se 

encaixavam nos moldes da produção de monoculturas.  

No caso da produção leiteira, a década de 1990 no Brasil foi marcada pela 

reestruturação do mercado e da atividade produtiva. O governo deixou de ser o maior 

comprador do produto; a difusão da tecnologia de ultrapasteurização (Ultra High Temperature 

– UHT) do leite fluido tomou o lugar do “leite de saquinho” que apresentava validade de 5 

dias sob refrigeração; empresas privadas e transnacionais entraram na concorrência no 

mercado nacional de leite, criaram novas regras e exigências para a atividade, compraram 

outras empresas e cooperativas e excluíram alguns agricultores das rotas de recolhimento de 

leite (FAUTH; FEIX, 2015). No RS as grandes cooperativas do estado que foram unidas na 

Cooperativa Central Gaúcha de Leite Ltda (CCGL), em 1981, tiveram seu complexo 

industrial vendido para o Grupo Avipal, em 1996, que mudou sua denominação para Elegê 

Alimentos (ANDRIOLI, 2007). Diante disso, os pequenos agricultores da região noroeste do 

RS se veem obrigados a reestruturar a produção sob o risco de sair fora da atividade. Algumas 

iniciativas tomadas foram no sentido de criar pequenas cooperativas e estabelecer novas rotas 

para o recolhimento e a venda do leite, possibilitando aos agricultores com baixa 

produtividade a continuidade da comercialização por algum tempo. 

 

E aí depois, mais pra diante, começou a história do leite, que as grandes cooperativas 

fizeram o que fizeram agora, de novo. [...] na época, quem não tinha 30 litros de leite por 

dia – sabe o quê que é isso, 30 litros de leite por dia? – esse não podia mais vender. Ele 

teria que vender em nome do leiteiro e o leiteiro iria pagar ele, a cooperativa iria pagar o 

leiteiro. E aí muita gente iria parar. E aí nós fizemos a discussão no conselho [da 

Cooperluz], eu me lembro ainda, de “Como é que vai pagar luz se não vende leite?”. Se 

não vende aqueles 30 litros de leite, era certo que nós não iríamos receber a luz. [...] aí a 

gente fez uma intensificada nessa discussão, nas regiões que mais problema tinha, de que 

as cooperativas tinham, e fez pressão em cima, que as cooperativas tinham que começar, 

tinham que achar um meio de entrar no leite, de fazer linha de leite, pra fazer a 

contraposição dessa proposta. E aí a gente começou. Aí Santo Cristo já tinha a Coopasc, 

                                                           
23 Outras cooperativas de que se teve conhecimento durante a pesquisa: Cooperativa dos Produtores de Cana de 

Porto Xavier Ltda (Coopercana), Cooperativa dos Agricultores Familiares e Artesãos de Dezesseis de 

Novembro Ltda (Coopaden), Cooperativa de Comercialização da Agricultura Familiar de Roque Gonzales 

Ltda (Cooperg), Cooperativa da Agricultura e Agroindústria Familiar de São Paulo das Missões Ltda 

(Cooperipê), Cooperativa Canavieira Santa Teresa Ltda (Cooperteresa), Cooperativa de Produtores da 

Agricultura Familiar Vida Nova Ltda (Coopaf Vida Nova), Cooperativa Agroecológica de Cândido Godói 

Ltda (Cooperae), Cooperativa Agrícola Butiá Ltda (Cooperbutiá), Cooperativa de Produção e Comercialização 

da Agricultura Familiar de Cerro Largo Ltda (Coopacel), Cooperativa Mista Agropecuária e Economia 

Solidária de Santa Rosa Ltda (Coopersol), Cooperativa de Vinho Fronteira Noroeste e Economia Solidária 

Ltda (Coopervino), Cooperativa Godoiense de Empreendimento Ltda (Coogêmeos), Cooperativa da 

Agricultura Familiar de Horizontina Ltda (Cooperagro Familiar), Cooperativa de Produtores de Alimentos 

Orgânicos em Economia Solidária Ltda (Coopvida).  
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que já tinha um pouco de discussão maior, daí a gente começou lá e fizemos uma linha de 

leite lá. Juntamos uma turma de produtores que fizemos. [...] Mas o objetivo nosso era não 

deixar jogar fora esses pequenos produtores do leite, principalmente, para não deixar de, 

também, receber a luz, que seria o problema. E isso nós atingimos, nós conseguimos pagar 

mais para o produtor, conseguimos fazer mais linhas de leite. E, claro, depois deu, as 

grandes empresas, as empresas começaram a crescer no leite e começaram a fazer e 

começaram a nos jogar fora, né, porque daí o grande domina de novo (Agricultor 

Ecologista Carlos). 

 

E aí em 1996 ocorre a ruptura. As cooperativas vendem o sistema de leite para a Elegê e 

esses agricultores ficaram meio assim né. [...] Então esses agricultores estão metidos 

nessas cooperativas, as cooperativas quando separam das grandes montam as pequenas, 

as primeiras botadas que elas fazem é para sistema de leite. Achando que é o leite que vai 

viabilizar elas porque é todo dia né. Só que o leite são moedas grandes, então é muito 

volume, quando sobe baixa e rapidamente a gente teve problema com elas. De gestão. 

Porque não é simples (Mediador Técnico-Político Guilherme). 

 

Nessa época, alguns agricultores da região tomaram por estratégia continuar 

associados às cooperativas tritícolas mantendo partes de lavoura de grãos em suas 

propriedades, mas diversificando com fruticultura, horticultura e produção leiteira ao mesmo 

tempo em que se associaram às cooperativas de agricultura familiar para garantir canais de 

comercialização. Outros agricultores, variando conforme a região, decidiram apostar na 

produção e no processamento de melado, açúcar-mascavo, mandioca, batata-doce, milho 

crioulo, frutas e hortigranjeiros de diversos tipos realizando a comercialização em feiras e 

mercados locais e regionais. Esses últimos, na maioria das vezes, foram os primeiros a apostar 

na agricultura ecológica e, na época, receberam incentivo de programas de formação 

desenvolvidos pela Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste (Cooperluz) e 

pela Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais Fronteiriços (ASTRF). Vale destacar 

rapidamente um pouco do histórico dessas duas instituições visto que elas foram 

fundamentais em experiências posteriores que resultaram na fundação e no trabalho 

atualmente desenvolvido pela ONG Associação Regional de Educação, Desenvolvimento e 

Pesquisa (AREDE) com o Núcleo Missões. 

A Cooperluz é uma cooperativa de eletrificação rural fundada em 05 de dezembro de 

1970 como resultado do incentivo oferecido pelo governo federal através de programas de 

eletrificação. Sua criação foi apoiada por prefeitos, lideranças e agricultores da região 

noroeste do RS para levar energia elétrica até os lugares mais distantes e de difícil acesso, 

levando em consideração a falta de interesse do estado que terceirizava a atividade 

(ANDRIOLI, 2007). Em 1990 a cooperativa passou por um processo de restruturação interna 

que a levou a se desfazer de uma série de lojas que possuía na região para focar unicamente 

na distribuição de energia elétrica. A Cooperluz está sediada no município de Santa Rosa e 
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possui como visão ser referência regional em distribuição de energia elétrica e cooperativismo 

(COOPERLUZ, 2018a).  

Segundo Andrioli (2007) desde 1993, quando diversas entidades da região realizaram 

o II Encontro Regional da Pequena Propriedade (ERPP), o Departamento de Educação e 

Comunicação da Cooperluz tomou a iniciativa firme de realizar e custear o Programa de 

Cooperativismo nas Escolas (PCE) com a preocupação de estimular as crianças e os jovens da 

região, principalmente rurais, a pensar a cooperação como alternativa para o desenvolvimento 

da região e a crise na agricultura familiar. A primeira versão do projeto proposta pela 

Cooperluz foi aplicada em 8 escolas da região e reformulada junto com os professores 

participantes. Em 1994 a segunda versão do projeto contou com a participação de 28 escolas e 

o trabalho realizado contou com abordagens teóricas sobre o cooperativismo e temas a ele 

relacionados, seguida de uma segunda fase com atividades práticas, debates e integrações 

esportivas reunindo os alunos. O PCE24 é desenvolvido até hoje e passa por constantes 

aperfeiçoamentos. A participação das escolas se dá por adesão e as atividades realizadas são 

avaliadas anualmente em relatórios realizados pelos professores participantes. Os temas 

trabalhados com os estudantes no PCE seguem três eixos, cooperação – vida e 

empreendimento; economia solidária; ecologia e agroecologia – educação para o consumo 

consciente, no intuito de realizar a formação de lideranças desde as escolas25.  

Além do PCE, após a realização do III ERPP, a Cooperluz em conjunto com a ASTRF 

passou a desenvolver o Programa de Formação da Agricultura Familiar (PAF) que tinha por 

objetivo discutir práticas orgânicas e ecológicas na produção de alimentos buscando tornar a 

agricultura familiar autossustentável. Além da produção ecológica e da organização da 

propriedade, o PAF visava discutir a cooperação na agricultura familiar por meio de cursos, 

palestras e outras atividades. Segundo Bernardi (2011), a primeira etapa do programa 

consistia num curso de formação básica para as famílias agricultoras e a segunda no apoio às 

famílias, individuais ou organizadas coletivamente, que desejavam melhorar a produção ou 

construir empreendimentos produtivos. Outro programa desenvolvido pela Cooperluz é o 

Programa Cooperação Ativa (PCA) que visa a formação para o desenvolvimento sustentável e 

                                                           
24 Em 2014 foi publicado pela FURI (editora da Fundação Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões) o livro “Caminhos da Cooperação” que aborda alguns temas trabalhados no cotidiano do PCE. 
25 Segundo Cooperluz (2018a, 2018b), atualmente as entidades que ajudam a apoiar e desenvolver o programa 

são as prefeituras municipais através das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, a Arede, a 

Emater/RS-Ascar, Igrejas, Cooperativas e Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Urbanos. Em 2017 o PCE 

atendeu 15 escolas de seis municípios da área de abrangência da Cooperluz e trabalhou com estudantes do 7º 

ao 9º ano do ensino fundamental. Os alunos da etapa final do programa receberam a oportunidade de viajar 

para conhecer uma cooperativa de agricultura familiar em Ametista do Sul e uma cooperativa de garimpeiros 

do Médio Alto Uruguai.  
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o apoio financeiro às instituições que prestam assessoria técnica aos agricultores com o intuito 

de viabilizar as cooperativas familiares (COOPERLUZ, 2018a). A realização desses 

programas, PCE, PAF e PCA, contribuiu para ampliar e multiplicar os debates realizados nos 

ERPPs, quando se chegou à conclusão da necessidade de fortalecer e consolidar alternativas 

de produção, processos de organização e canais de comercialização para os pequenos 

agricultores. Esses trabalhos de formação realizados com os agricultores também auxiliaram 

na transformação das primeiras associações de pequenos agricultores em cooperativas da 

agricultura familiar e incentivaram a criação de pequenas cooperativas em outros municípios 

aceitando-se apenas a entrada dos agricultores familiares camponeses. 

A ASTRF também é uma entidade que em vários momentos apoiou as mobilizações 

dos agricultores nas décadas de 1980 e 1990, bem como os trabalhos realizados pela 

Cooperluz e pela Arede, na década de 2000, com os agricultores ecologistas da região 

Fronteira Noroeste e Missões. Segundo Rambo (2006) e Bernardi (2011) essa associação foi 

sendo constituída em torno das lutas dos agricultores contra as barragens no leito do Rio 

Uruguai e pela queda da correção monetária em 1987. Em 10 de outubro de 1994 a ASTRF 

foi fundada como entidade jurídica por um grupo de quatro STRs cutistas dos municípios de 

Pirapó, Dezesseis de Novembro, Porto Xavier e Porto Lucena que já discutiam a possibilidade 

de torná-la uma ONG. O objetivo desse grupo de sindicatos com a fundação da associação era 

a possibilidade da tomada de recursos financeiros para a realização de projetos de produção 

alternativa, oferta de assistência técnica aos agricultores e a contratação coletiva de serviços 

de contabilidade. Ainda em 1994 a ASTRF submeteu um projeto de produção alternativa e 

conseguiu angariar recursos da comunidade europeia para sua realização. Em 1998 a 

agroecologia foi incluída nos ideais da ONG que passou a discutir e implementar ações nesse 

sentido junto aos agricultores “tendo como base a causa ambientalista e a incompatibilidade 

do sistema tecnológico oficial com agricultura familiar e com a realidade ambiental” 

(COOPERCANA, 2004a apud RAMBO, 2006, p. 144). Assim, o trabalho da ASTRF se 

organizou em torno da realização de projetos e da atuação com os pequenos agricultores e 

agricultores ecologistas. A ação da ONG, junto às igrejas Católica e IECLB, foi fundamental 

no apoio às mobilizações realizadas pelos agricultores em torno da criação da Coopercana26 

em Porto Xavier, em 1999 (RAMBO, 2006). Também apoiou as lutas das mulheres 

trabalhadoras rurais, nas décadas de 1980 a 1990, pelo direito à aposentadoria, à 

                                                           
26 Os nomes das cooperativas de agricultura familiar estão especificados na nota de rodapé nº 23, p. 76. 
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documentação pessoal própria, ao bloco de produtora individual e, na década de 2000, pelo 

direito ao voto nas cooperativas de agricultura familiar (BERNARDI, 2011). 

Levando em conta os antecedentes históricos acima descritos é possível perceber que 

durante a crise do modelo tecnológico difundido pela Revolução Verde a região da Fronteira 

Noroeste e Missões do RS já experimentou lutas de agricultores em contato com os 

movimentos sociais que emergiram se contrapondo a esse modelo agrícola excludente e às 

consequências sociais e ambientais negativas ocasionadas por sua implementação. As lutas e 

movimentos realizados pelos agricultores na região se conectavam com as discussões 

sindicais e ambientais mais amplas em termos de estado e país. Nesse contexto os agricultores 

também receberam apoio de Igrejas, na figura de alguns padres, pastores e lideranças 

religiosas, e das ONGs (GEA27, ASTRF) e educadores populares que se constituíram e 

passaram a trabalhar na região. Na próxima seção é dada continuidade a essa trajetória 

coletiva detalhando-se os acontecimentos da década de 2000 que resultaram na formação de 

um pré-núcleo da Rede Ecovida de Agroecologia na região e na consolidação desse núcleo 

em 2013. 

 

3.3 FORMAÇÃO DO PRÉ-NÚCLEO MISSÕES E SUA CONSOLIDAÇÃO 

 

Entre os resultados das lutas dos movimentos sociais rurais nas décadas de 1980 e 

1990 no Brasil tivemos a promulgação da Lei Agrícola nº 8.171 de 1991, da Lei Agrária nº 

8.629 de 1993 e a instituição do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) em 1995. O Pronaf foi uma das primeiras políticas públicas a dar 

reconhecimento à categoria social dos pequenos agricultores que, desde então, passaram a ser 

tratados como agricultores familiares e tiveram oportunidades de acesso ao crédito com 

subsídios para a produção agrícola (PICOLOTTO, 2014b). A fala de uma liderança regional 

expressa a importância da criação do Pronaf na valorização do trabalho e da produção  

 

                                                           
27 Segundo Bernardi (2011, p. 71), o Grupo de Estudos Agrários (GEA) era uma ONG que promovia formação, 

assessoria e educação popular junto às agricultoras familiares na década de 1990. Essa ONG já foi citada (na 

página 74) na fala de uma das lideranças entrevistadas ao tratar das atividades de assessoria e das discussões 

que, desde a década de 1980, resultaram nos processos de formação de cooperativas da agricultura familiar ao 

longo das décadas de 1990 e 2000.  
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alternativa28 realizada pelos agricultores que já buscavam se organizar em cooperativas de 

agricultura familiar naquela época: 

 

E aí isso, mais ou menos, coincide também com essa primeira metade da década de 1990 

que, também, foi um período de afirmação da agricultura familiar. O Pronaf começa a ser 

discutido como política pública em 1995 e institucionalizado em 1996. Isso também foi 

meio um divisor de águas, assim, para afirmar essa categoria social, agricultura familiar. 

Nesses cinco anos da década de 1990 ela se afirmou então. Então, deixamos de ser 

“coloninho”, pequeno agricultor, para se transformar em agricultor familiar. E os 

trabalhos acadêmicos, pesquisas, as pesquisas produzidas na FAO ali, já em meados da 

década de 1990, afirmando que existia essa categoria social que já se sabia, mas assim, 

reconhecendo ela, dando números, dizendo o que ela fazia, como estava e como se 

encontrava. E depois, conseguindo um crédito diferenciado né, afirmou e jogou luz para 

que isso começasse a se irradiar aqui na região (Mediador Técnico-Político Diego). 

 

Depois da criação do Pronaf ocorre a implantação de uma série de políticas públicas 

pelos governos estaduais do RS e, a partir de 2003, pelos governos federais brasileiros. A 

exemplo do Programa de Manejo dos Recursos Naturais e de Combate à Pobreza Rural, mais 

conhecido como RS Rural, que foi implementado em meados de 1997, reformulado em 1999 

e desenvolvido até dezembro de 2005 pelo governo do estado do RS29. Esse programa tinha 

como objetivos promover o desenvolvimento rural sustentável, o combate à pobreza e ao 

êxodo rural focando ações nos agricultores familiares, assentados, pescadores profissionais 

artesanais, povos indígenas e quilombolas residentes em áreas marginais. Em 2004 foi criado 

o Projeto Especial RS Biodiversidade que ofertou assistência técnica e recursos para a 

recuperação de áreas degradadas fomentando o manejo de sistemas agroflorestais. Na região 

em estudo, o RS Rural abriu a possibilidade para que os agricultores e suas organizações 

aprofundassem o trabalho com a fruticultura tropical, experimentando a criação de áreas de 

manga, mamão, banana e abacaxi, por meio da tomada de recursos via projetos submetidos ao 

programa. Outra ação que incentivou e fortaleceu a aproximação com a agroecologia foi a 

inclusão da mesma como meta nas políticas públicas de desenvolvimento rural, sendo 

assumida pela Emater/RS-Ascar como diretriz oficial das ações da instituição no período da 

gestão estadual do governador Olívio Dutra que foi de 1999 a 2002. Isso favoreceu a 

                                                           
28 Em sua origem o Pronaf não foi desenvolvido com foco direto nos agricultores ecologistas. O objetivo era 

viabilizar a manutenção e o desenvolvimento dos agricultores familiares considerados intermediários ou em 

“transição” para o modelo da agricultura modernizada, agricultores estes que produziam em pequenas 

propriedades (PICOLOTTO, 2014b). Estudos posteriores revelaram que o programa contribuiu para fortalecer 

as unidades de produção em melhores condições socioeconômicas e os produtos convencionais: soja, milho, 

café (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Mais tarde é criada a linha Agroecologia dentro do Pronaf, contudo, na 

prática, o acesso dos agricultores menos capitalizados aos recursos do programa é dificultado pela burocracia 

que envolve as agências bancárias. 
29 Para mais informações consultar o site: <http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao= 

projetos_relacionados&id=11>. Acesso em: 18/05/2018.  
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aproximação institucional entre a Emater/RS-Ascar e as ONGs, sindicatos e cooperativas 

familiares da região que já vinham propondo e trabalhando manejos ecológicos na agricultura 

anteriormente, porém em ações que se restringiam à atuação pontual de apenas alguns 

extensionistas da Emater/RS-Ascar que se identificavam com a causa e forneciam assistência 

técnica aos agricultores ecologistas.  

A criação dessas políticas públicas levou as organizações da região a discutir sobre a 

necessidade da formação de uma entidade que pudesse disputar e arrecadar recursos federais e 

estaduais para a realização de ações com os agricultores familiares ecologistas. Na época já 

haviam sido formadas cerca de quatro pequenas cooperativas e os agricultores eram 

estimulados pelos programas (PCE, PAF, PCA) desenvolvidos pela Cooperluz. Dessa 

discussão iniciada em 1999, e realizada dentro da Cooperluz em parceria com alguns 

sindicatos e cooperativas, resultou a decisão de criação da ONG Arede, fundada no dia 22 de 

maio de 2001 no município de Santa Rosa. Segundo os relatos dos entrevistados: 

 

[...] a Arede foi criada através da Cooperluz. [...] Por quê que a gente cria? Na verdade, a 

ideia da Cooperluz era uma ideia um pouco diferente. Era pra ter, tipo, uma Fundação 

Cooperluz, na verdade, no início. Por quê? Porque como tu tira recurso, passa recurso ou 

busca recursos, sem..? A Cooperluz não pode, então, teria que ter uma fundação pra 

chegar nos recursos federais, né, ou coisa assim, pra o estado dar recursos. E daí a gente 

fez, começou a discussão, abriu a discussão e, na verdade, daí saiu a ONG, né. [...] E aí a 

Cooperluz passa recursos até hoje, para manter [...] (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

E aí depois de dois, três anos, se avaliou nesse conjunto de entidades que precisaríamos ter 

uma organização mais, assim, mais voltada para isso, mais específica, digamos assim, 

porque as discussões se avolumaram, as necessidades passaram a ser maiores, que 

precisavam uma entidade que, paralelamente, às organizações, digamos assim, oficiais, às 

organizações públicas. Aqui, notadamente, à Emater que sempre esteve, às vezes, mais 

envolvida, às vezes, períodos menos envolvida (Mediador Técnico-Político Diego). 

 

Aí aqui na região está, na época, quando a gente constrói a Arede ela sai de dentro da 

Cooperluz. [...] aí eu estou aqui porque a gente contribui como técnico [...]. E as 

lideranças dessas cooperativas de agricultura familiar, [...], todos eles estão envolvidos na 

construção dessa organização com a perspectiva de que ela vá fazer assessoria para as 

organizações das cooperativas. Então essa é “as gentes” (Mediador Técnico-Político 

Guilherme). 

 

Segundo consta no documento de apresentação da Arede, ela é uma associação civil 

sem fins lucrativos que abrange os municípios da região Fronteira Noroeste e Missões do RS, 

composta por 13 entidades sócias fundadoras que colaboram em sua sustentação política, 

administrativa, financeira e pedagógica. Essas entidades são os STRs de Santo Cristo, Porto 

Lucena e Porto Vera Cruz; Cooperluz; Coopercana; Sindicato dos Empregados em 

Cooperativas de Produção Agrícola da Região de Santa Rosa (Sindicoop); Sindicato dos 
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Municipários de Santa Rosa; Sindicato dos Comerciários de Santa Rosa; Cpers30 Sindicato – 

10º Núcleo Santa Rosa; Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina; Igreja Católica – Diocese 

de Santo Ângelo; IEAB e IECLB (RAMBO, 2006). A equipe técnica de colaboradores da 

Arede é composta por profissionais das áreas do direito, administração, agronomia, 

pedagogia, história, informática e desenvolvimento rural. Como entidade, ela tem por missão 

“contribuir na construção do desenvolvimento regional sustentável, através da formação, 

assessoria e pesquisa, em busca da transformação social” fomentando processos educacionais; 

a organização e a cooperação na agricultura familiar e com os trabalhadores urbanos; a 

agroecologia e a economia solidária. 

O público alvo das atuações da Arede é constituído por trabalhadores em geral, 

organizações populares, escolas, sindicatos, centrais sindicais, cooperativas, centrais 

cooperativas, instituições religiosas, instituições governamentais e não-governamentais. A 

criação da ONG veio de encontro à necessidade sentida por algumas lideranças da região ao 

diagnosticarem a queda da mobilização em torno da agroecologia ao longo da década de 

1990. Nesse período a discussão em torno de propostas agroecológicas dentro das 

cooperativas da agricultura familiar ocorreu concomitantemente à produção convencional de 

trigo, soja e leite realizada por alguns agricultores. Nesse sentido, além de ser constituída para 

prestar formação e assessoria mais ampla, em virtude das entidades que a compõem, a Arede 

foi criada no intuito de reforçar as iniciativas desenvolvidas pelas primeiras famílias 

agricultoras ecologistas desde a década de 1980. Iniciativas sobre as quais perdeu-se o foco, 

ao longo do tempo, em meio às outras atividades de produção e comercialização que eram 

realizadas pelas recém-criadas cooperativas locais. 

No ano de 2002, após a formação da Arede, mas no âmbito das discussões que já 

vinham sendo realizadas desde o início dos anos 2000 acerca dos canais de comercialização 

para os agricultores familiares, foi fundada em Santa Rosa a Cooperativa Central de 

Agricultura Familiar Ltda (Unicooper). Seu intuito era reunir as cooperativas de agricultura 

familiar criadas até então, fortalecer sua organização e viabilizar sua continuidade diante da 

concorrência empreendida pelos supermercados locais. Segundo o presidente da Unicooper 

 

[...] quando nós tínhamos, lá no início, 3, 4 cooperativas, porque o nosso apoio era a 

produção alternativa, da Cooperluz daí, [...] a produção orgânica, a pequena 

agroindústria, né [...] quando começou, então, ter a luz, foi no melado que surgiu a 

                                                           
30 Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul que, em 1989, passou a agregar o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação. Mais informações em: <http://cpers.com.br/historia-introducao/>. Acesso em: 

18/05/2018. 
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discussão da Unicooper. Tinha duas agroindústrias de melado que se concorriam aqui em 

Santa Rosa. Os mercados se aproveitavam disso. Quando começou a vir esse melado 

batido era uma coisa nova, um negócio bom, e aí o mercado dizia assim “O...” uma 

agroindústria vendia a R$5,00 e o mercado dizia “Não! Se tu não me vende a R$4,00 eu 

não compro porque o outro me vende a R$4,00”. E, na verdade, não era verdade. [...] daí 

começou a discussão “Bom. [...] a partir das agroindústrias e da produção excedente nos 

municípios, tem que ter alguém que faz essa organização de venda, que regula um pouco a 

discussão, que faz a discussão dos preços e tal e que faz a discussão, também, pra fora de 

Santa Rosa”. [...] Foi fundada em 2002, mas foi [...] uns dois, três anos de discussão, de o 

quê que seria, como seria [...] (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

Ao longo das décadas de 2000 e 2010 novas cooperativas da agricultura familiar 

foram associadas à Unicooper que, atualmente, reúne cerca de 15 cooperativas31. Entre as 

ações desenvolvidas pela central com suas associadas destaca-se a implementação de um 

ponto de vendas para os produtos dos agricultores na cidade de Santa Rosa; a procura de 

mercados para venda dos produtos que não conseguem ser comercializados nas feiras ou via 

mercados institucionais; a viabilização de um caminhão que entrega alimentos orgânicos 

todas as quintas-feiras a um grupo de cerca de 250 consumidores da cidade de Santo Ângelo; 

e o fornecimento de insumos orgânicos e biológicos para a produção de soja, milho, cana-de-

açúcar, frutas e hortaliças. Segundo a Unicooper (2018) seu enfoque é direcionado para a 

produção orgânica, ecológica ou em fase de transição com vistas a incentivar a 

sustentabilidade na agricultura familiar. Para isso ela oferece às suas associadas auxílio de 

gestão, formação e assistência técnica. No período de realização desta pesquisa havia um 

técnico agrícola disponível para assistir os agricultores ecologistas associados às cooperativas 

filiadas à Unicooper. 

Desde a formação da Arede e da Unicooper, no início dos anos 2000, essas entidades 

regionais atuaram em parceria desenvolvendo alguns trabalhos conjuntos. Em alguns desses 

projetos houve a participação da Cooperluz, da ASTRF e da Emater/RS-Ascar, seja 

disponibilizando recursos financeiros, materiais ou humanos para a realização das atividades. 

Algumas das ações realizadas pela Arede desde 2001 foram: realização do PAF em convênio 

com a Cooperluz; cursos de formação de lideranças em agroecologia; oferta de assistência 

técnica para a produção ecológica e a gestão do orçamento familiar em cursos de formação 

voltados aos beneficiários do Programa Bolsa Família; cursos de formação de jovens rurais 

abordando a agroecologia e o contexto histórico local e nacional da agricultura familiar; 

prestação de assessoria ao planejamento da produção, comercialização e organização da 

                                                           
31 Segundo as informações coletadas na entrevista com o presidente da Unicooper, e os dados compilados por 

Bernardi (2011), essas cooperativas são: Coopral, Coopasc, Coopax, Coopovec, Coopersol, Cooperae, 

Cooperteresa, Cooperipê, Coopaden, Coperg, Cooperbutiá, Coopacel, Cooperagro Familiar, Coopervino, 

Coopvida. Os nomes completos das mesmas já foram citados neste trabalho. Ver nota de rodapé nº 23, p. 76.  
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Unicooper; execução do projeto “Cooperativismo - construindo a solidariedade” em parceria 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); execução de projetos de produção e 

geração de renda na agricultura familiar voltados às mulheres; projetos de produção de 

hortaliças com grupos da economia solidária; oferta de assistência técnica na produção 

agroecológica e na comercialização dos alimentos dos agricultores familiares; assistência 

técnica a agricultores familiares para a produção de soja orgânica em parceria com a 

Unicooper por meio de um projeto firmado com o Centro de Apoio Sócio Ambiental (CASA). 

Em meados da década de 2000, os agentes que participaram da fundação da Arede 

também iniciaram movimentos em direção da reaproximação com técnicos, agricultores e 

articuladores dos núcleos da Rede Ecovida de Agroecologia já formados na época. Dessa 

maneira, iniciaram intercâmbios com mediadores do Centro Ecológico, do Cetap e dos 

Núcleos Litoral Solidário, Serra e Planalto. Ao longo dessas aproximações, muito em função 

das trajetórias individuais de cada mediador que serão melhor descritas no capítulo seguinte, 

relações que já haviam sido estreitadas no passado, em trabalhos realizados fora da região de 

abrangência do futuro Núcleo Missões, foram retomadas e reforçadas, a exemplo do contato 

com ONGs como a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO) e 

a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR). Em anos anteriores, 

do final da década de 1990, algumas lideranças das pequenas cooperativas regionais já 

haviam tomado conhecimento a respeito da Rede Ecovida de Agroecologia em função das 

discussões sindicais realizadas no âmbito da CUT-Rural.  

A soma desses fatores resultou em viagens das famílias agricultoras ecologistas e das 

lideranças para visitar experiências de produção ecológica em Torres e na Serra Gaúcha; em 

sua participação no 4º Encontro Ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia, realizado em 

Passo Fundo/RS em 2003; e na vinda de técnicos de outras instituições com a finalidade de 

dar palestras sobre agroecologia, produção ecológica e comercialização para os agricultores 

da região. Os contatos estabelecidos também propiciaram a vinda de mudas de bananeiras da 

região de Torres, via Centro Ecológico, para a região da Fronteira Noroeste e Missões. Esses 

intercâmbios entre os mediadores envolvidos na Arede, no Cetap e no Centro Ecológico 

resultaram no incentivo dado pelos técnicos às famílias ecologistas da região para que 

acessassem os mercados institucionais e viabilizassem a comercialização de sua produção por 

meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, e, mais tarde, do 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 200932. Por volta dessa 

época, as trocas e conversas realizadas entre os mediadores da Arede, do Cetap e do Centro 

Ecológico resultaram no convite, feito pelas duas últimas instituições, para a participação dos 

agricultores da região dentro da Rede Ecovida, organizados enquanto um núcleo regional. 

Assim, a Arede e suas entidades parceiras viabilizaram o transporte dos agricultores 

ecologistas interessados e dos representantes das organizações sociais locais que participaram 

do 5º Encontro Ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia realizado em 2005 na cidade de 

Praia Grande, Santa Catarina (SC). Nesse encontro foi oficializada a proposta de criação do 

Pré-Núcleo Missões como o 22º núcleo da Rede Ecovida de Agroecologia, como pode ser 

visualizado na Figura 6. Em 2007, no 6º Encontro Ampliado da Rede Ecovida, o Núcleo 

Missões foi aceito oficialmente como integrante da Rede. Desde lá foram os profissionais da 

ONG Arede, que se associou à Rede Ecovida, que integraram e coordenaram as assembleias 

gerais e as atividades de certificação participativa realizadas no âmbito do Núcleo Missões. 

Contudo, a aceitação do Pré-Núcleo Missões como integrante da Rede Ecovida de 

Agroecologia não resultou em sua “ativação” imediata no sentido da realização do processo 

de certificação participativa de conformidade orgânica das propriedades dos agricultores 

ecologistas. Na ata de abertura das atividades oficiais da Coordenação do Núcleo consta a 

data de 10 de dezembro de 2013 e na ata de abertura das atividades oficiais da Comissão de 

Ética do Núcleo consta a data de 14 de março de 2014. A reunião realizada em Santa Rosa ao 

final de 2013 teve como objetivo oficializar a formação de 06 grupos ecologistas e explanar 

aos 31 agricultores presentes as regras de participação na Rede Ecovida de Agroecologia para 

a concessão do certificado e do selo orgânico aos produtos. Já na reunião de março de 2014, 

após a realização das visitas de certificação no mês de janeiro, foram concedidos os 

certificados aos agricultores e realizados encaminhamentos sobre as atividades a serem 

realizadas ao longo do ano.  

 

  

                                                           
32 O PAA e o PNAE são duas políticas públicas criadas pelo governo federal com o intuito da transferência de 

recursos para municípios, estados e ao Distrito Federal visando a compra de alimentos da agricultura familiar 

e da produção local e o seu destino à alimentação de populações em condição de insegurança alimentar e para 

a merenda escolar (BRASIL, 2003; BRASIL, 2009). 
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Figura 6 – Apresentação do Pré-Núcleo Missões no 5º Encontro Ampliado da Rede Ecovida 

 

Fonte: Eich (2016, p. 34).  

 

Entre o período de apresentação do Núcleo Missões à Rede Ecovida e a concessão dos 

primeiros certificados às famílias agricultoras ecologistas foram enfrentadas dificuldades em 

relação à manutenção financeira da ONG Arede que resultaram na redução da equipe técnica 

que assistia os agricultores. Essa equipe contava com cerca de 5 técnicos nucleados atendendo 

os municípios de São Pedro do Butiá, São Paulo das Missões, Roque Gonzales, Porto Xavier, 

Porto Lucena, Alecrim, Santo Cristo e Porto Vera Cruz. Os trabalhos realizados pelos 

técnicos contribuíram para a aproximação dos agricultores desses municípios, porém isso 

ocorreu apenas por dois anos e a dificuldade de implantação da certificação gerou 

desmotivação nessas famílias. Nesse sentido, em 2008 um novo mediador chegou à região 

para trabalhar na Arede e em 2010 a equipe técnica da ONG decidiu implementar 

planejamentos anuais para realizar a certificação participativa que era uma demanda dos 

agricultores e de suas organizações. Esses planejamentos se tornaram funcionais por volta do 

final do ano de 2012 e no início de 2013, resultando na materialização da certificação 

participativa de conformidade orgânica em 2014, com a entrega dos primeiros certificados.  

Segundo a ata de abertura das atividades da Coordenação do Núcleo Missões os 06 

grupos pioneiros foram compostos por famílias agricultoras dos municípios de Porto Xavier, 

Porto Vera Cruz, Tucunduva, Dezesseis de Novembro, São Luiz Gonzaga, Bossoroca, Santo 

Cristo, Alecrim, Santa Rosa, São Paulo das Missões, Campina das Missões e Cândido Godói. 
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As falas dos mediadores dão conta de como foi organizado o processo de formação dos 

primeiros 06 grupos ecologistas e do apoio recebido dos mediadores da Emater/RS-Ascar na 

operacionalização da assistência técnica e da logística para realizar o processo de certificação 

participativa dessas famílias. 

 

A gente fez, a gente vai nesses encontros [da Rede Ecovida], aí definiu que vai seguir o 

roteiro da certificação. Portanto, precisa de grupos e os grupos precisam ter no mínimo 

três [integrantes]. O nosso entendimento foi que eles deveriam ser pelas cooperativas. 

Então, lá no caso da Coopovec, as pessoas que estão interessadas lá em Porto Vera Cruz 

elas são da cooperativa, elas têm que ter, elas já têm que ter esboçado a dimensão de ser 

cooperadas. E se elas falavam mal das cooperativas, não estando no sindicato “Opa! 

Devagar”. A gente não conversava com eles. Então a gente acaba só conversando com 

quem está dentro das cooperativas que a gente vinha assessorando, aí de cada uma delas 

sai 3, 4, 5 ou 2 [agricultores] e aí onde sai 2 junta com o município vizinho. [...] É uma 

época em que a gente tem a parceria do governo do estado nisso, que é o governo Tarso 

em 2011 a 2014, então teve mobilidade para trazer [esses agricultores] para cá e a gente 

montou os grupos. Então a gente acaba votando por proximidade [...] A gente montou isso, 

aí se estabeleceu que os grupos têm que ter a sequência, têm que ter as reuniões. Nesse 

meio tempo eu acho que a gente tem alguma coisa sendo discutida ainda na Rede Ecovida 

que é uma chamada, edital de Ater, a gente tem o apoio do governo do estado aqui por 

conta disso, a gente tem um diálogo bom né. [A Emater já está envolvida nisso na época?] 

Já estava envolvida. [...] Então a gente têm esse diálogo e essa conta está bem tranquila. O 

Lúcio também sempre foi. A gente teve um período anterior a isso que foi que o Lúcio era 

proibido de participar de reuniões aqui. No governo da Yeda [Crusius, 2007-2010] [...] 

(Mediador Técnico-Político Guilherme. Em negrito está a fala da pesquisadora). 

 

Daí a gente montou, então, esse processo de certificação lá e aí sentou com a Emater e 

começou a organizar por municípios quais eram os agricultores que já tinham caminhada 

para certificar e os agricultores que já estavam entrando para fazer processo de 

certificação. Aí montou isso, a gente fez uma visita, visitou todos os agricultores, na época 

37, visitamos todos os 37 iniciais. E aí com eles nós criamos uma dinâmica de quanto 

tempo eles deveriam levar para receber o certificado em si. “Ah, o senhor está começando 

agora. Então o senhor precisa legalmente um ano e [seis] meses”, que é o prazo legal, 18 

meses, para um produtor poder sair da produção para a certificação. E aí teve então 

agricultores que, em média um ano, um ano agrícola, receberam o certificado de produção 

lá na frente. Então a gente começou a trabalhar com eles e aí seguiu um cronograma da 

Emater. Todo ano a gente senta, em média duas vezes por ano, com essas famílias todas 

para poder planejar, seja a assistência técnica e seja planejar, também, como eles estão 

fazendo. Como a gente planeja muito mais a certificação, a gente planeja, nós como Rede 

[Ecovida] não planejamos muito a produção, a produção cada um vai se organizando no 

seu sistema local com a cooperativa ou com a Emater, então a gente pensa mais a 

certificação. Os agricultores dizem “Ah, mas eu quero incluir mais um ou dois produtos”, 

aí pede para nós lá, o Núcleo manda o cadastro para o agricultor, o grupo faz o cadastro, 

atualiza o cadastro dele, e aí vai fazendo [...] (Mediador Técnico-Político Tiago). 

 

Além dessas falas demonstrarem a dimensão da construção coletiva realizada pelos 

mediadores sociais e as organizações de representação das famílias agricultoras ecologistas da 

região, esses trechos também revelam que a demora para implementar o processo de 

certificação participativa da produção se deu pelo fato das entidades oficiais de assistência 

técnica, notadamente a Emater/RS-Ascar, terem atravessado períodos recorrentes de 

reformulação de suas diretrizes e políticas de trabalho internas. Assim, o impulso institucional 
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da Emater/RS-Ascar pelo trabalho com assistência técnica agroecológica ocorrido entre os 

anos de 1999 a 2002, durante o governo estadual de Olívio Dutra, não teve o mesmo vigor e 

continuidade nos anos posteriores sendo, inclusive, desorientado pela instituição. A retomada 

desse trabalho ocorreu durante o período de mandato do governador estadual Tarso Genro 

(2011-2014), o que permitiu aos técnicos da Emater/RS-Ascar interessados em trabalhar com 

agroecologia reaproximarem-se dos mediadores da ONG Arede para estabelecer parcerias 

para a disputa de editais e projetos. De maneira que o processo de certificação iniciado no 

âmbito do Núcleo Missões em 2013 teve continuidade nos anos seguintes e os mediadores da 

ONG Arede procuraram consolidar novas parcerias. Entre elas é possível destacar também, 

além do Cetap, do Centro Ecológico e do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia 

(CAPA), as relações desenvolvidas com pesquisadores da Embrapa Clima Temperado de 

Pelotas e com deputados federais eleitos como representantes dos agricultores familiares:  

 

Então a gente começou bem e a gente têm uma ferramenta aqui na região que chama 

“Território”. Então a gente operava no território onde o Tiago era o coordenador e eu era 

o representante estudantil e tocava essas coisas. Acabava fazendo essas reuniões, não que 

elas estivessem amarradas com os orgânicos, mas a gente acabava juntando tudo e tal, 

puxa daqui, puxa pra lá. Um outro recurso que a gente tinha, tinha um recurso vinculado 

com a emenda do [deputado federal Elvino] Bohn Gass na Embrapa, então a gente forçava 

mais para ser orgânico e isso nos permitia fazer um conjunto de reuniões. Então, as 

reuniões com a Emater, com algumas prefeituras, elas discutiam Território, recurso da 

Embrapa, vitrine, fazendo esse cálculo todo né. E aí, especificamente, de dinheiro de outro 

[projeto] para orgânico eu não recordo se tinha. Mas tinha uma perspectiva dos 

agricultores ter o certificado, então eles, vamos dizer assim, eles se movimentam por isso. 

E aí a gente começa a fazer uma discussão dentro da Rede Ecovida onde se discute uma 

Ater de Agroecologia. Então a gente fez o edital, construiu, a gente eu digo as 

organizações, e aí quando o edital sai o entendimento nosso aqui, muito por conta da 

leitura que o Tiago fazia na época, é que nós não poderíamos disputar o edital. Nós não 

teríamos capacidade. E o entendimento dos outros parceiros da Rede Ecovida é que eles 

que tinham que fazer o dinheiro. Então o Cetap encabeça isso, ele é guarda-chuva onde 

está o Centro Ecológico dentro, está os Capa com a Anama33, e eles pegam a região deles 

onde essas organizações fazem esse Ater. E aqui a gente entendeu que nós, era mais 

negócio, mais produtivo nós fazer uma parceria com a Embrapa. A Embrapa fazia o edital 

com esses agricultores e a gente fazia o processo de certificação em conjunto. Isso é [na] 

metade do governo Tarso [que] acontece (Mediador Técnico-Político Guilherme). 

 

Durante o período de realização da pesquisa, em 2017, o Núcleo Missões contava com 

11 grupos de famílias agricultoras ecologistas e reunia cerca de 100 famílias das quais 67 já 

estavam certificadas pela Rede Ecovida de Agroecologia. Desde a consolidação do Núcleo, 

ocorrida entre os anos de 2013 e 2014, foram incluídos 05 novos grupos de agricultores 

ecologistas dos municípios de Horizontina, Salvador das Missões, Cerro Largo, Santiago, 

                                                           
33 A Associação Ação Nascente Maquiné (ANAMA) é uma ONG com sede no município de Maquiné, no 

Litoral Norte do RS.  
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Três Passos, Crissiumal, Tenente Portela e Seberi. Essas famílias agricultoras ecologistas 

foram incluídas na Chamada Pública de Agroecologia desenvolvida pela Emater/RS-Ascar e 

recebem assistência técnica, em sua maioria, dos extensionistas rurais dos escritórios 

municipais da instituição. A maioria delas possui propriedades com tamanho médio de 10 

hectares nas quais são produzidas, principalmente, hortaliças como alface, rúcula, repolho, 

couve-folha, couve-flor, chicória, salsa e cebolinha, brócolis, espinafre, rabanete, pepino, 

cenoura, beterraba, batata-doce, mandioca, abóbora, abobrinha, moranga, quiabo, tomate, 

berinjela, pimentão, milho verde; leguminosas como feijão e amendoim; milho, pipoca, cana-

de-açúcar; frutas como melão, melancia, laranja, bergamota, uva, morango, banana, abacaxi, 

manga; e cereais como soja e trigo. Existem várias agroindústrias na região, sendo que se teve 

conhecimento de 4 agroindústrias de produção de melado, açúcar-mascavo, rapadura e uma 

agroindústria de produção de vinhos e sucos de uva orgânicos. A ONG Arede e seus parceiros 

também tem incentivado trabalhos de produção de polpas de frutas nativas, como o butiá, e 

sua utilização na elaboração de sucos, iogurtes, compotas e no recheio de queijos. 

Algumas famílias que já têm produção orgânica certificada fazem uso desse 

diferencial na venda de alimentos para os mercados institucionais, PAA e PNAE, que pagam, 

em média, um preço 30% mais elevado sobre os produtos orgânicos. Além dessa alternativa 

de comercialização, as feiras municipais, a comercialização nos estandes das cooperativas de 

agricultura familiar, na Unicooper e nas propriedades constituem outros canais de venda. Uma 

estratégia de comercialização que tem se difundido entre o grupo ecologista de Santa Rosa é a 

entrega semanal de cestas de alimentos por encomenda. Esta modalidade de venda direta é 

incentivada pelos dirigentes do Núcleo Missões e vem sendo discutida e fomentada dentro da 

Rede Ecovida de Agroecologia por eliminar os intermediários e atravessadores que lucram 

sobre a produção agrícola realizada pelas famílias ecologistas e encarecem os produtos para 

os consumidores finais. 

As falas dos dirigentes do Núcleo Missões, assim como as das famílias ecologistas que 

são melhor tratadas no capítulo seguinte, revelaram que as 31 famílias pioneiras já possuíam 

alguma experiência com produção alternativa e agroecologia antes da formação do Núcleo 

Missões. Dentre essas famílias, algumas não desejavam produzir utilizando agrotóxicos; 

outras não os utilizavam por já terem apresentado problemas de saúde relacionados; e em 

outros casos as famílias cultivavam a maior parcela de suas propriedades sem utilizar 

agrotóxicos e adubação química, voltando-se a esses recursos apenas quando uma praga 

ameaçava a perda total da produção, havendo posteriormente o retorno para a produção 
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agrícola sem o uso desses insumos industriais. De forma que a preocupação com a saúde e o 

meio ambiente já estava presente entre essas famílias.  

A respeito da dinâmica do processo de transição para obter a certificação participativa 

de conformidade orgânica, os grupos de famílias costumam se reunir a cada dois ou três 

meses ou, pelo menos, são estimulados a fazer desta forma pelos dirigentes do Núcleo. Dentro 

dos grupos de famílias são escolhidos um coordenador e dois membros que formarão a 

comissão de ética e são responsáveis por elaborar os pareceres sobre o andamento da 

produção ecológica dos seus pares. Os grupos se reúnem para conversar, discutir e 

acompanhar a produção dos demais, atualizar e avaliar os planos de manejo e os cadernos de 

campo de cada agricultor, bem como para redigir as atas das reuniões de seus grupos locais 

cujas cópias devem ser entregues para os dirigentes do Núcleo para que sejam lançadas no 

sistema da Rede Ecovida de Agroecologia.  

Segundo o coordenador do Núcleo Missões, os grupos de famílias ecologistas são 

estimulados e acompanhados de maneira mais próxima, principalmente, no início de sua 

formação e quando se tornam mais antigos para evitar que os agricultores deixem de realizar 

as reuniões locais e acompanhar efetivamente a produção dos demais. Há o entendimento por 

parte da coordenação de que a falta de participação e a não realização das atividades prejudica 

o repasse de informações, tanto ao Núcleo regional quanto à Rede Ecovida, bem como a 

transparência dos processos que estão sendo realizados. Além dessa dinâmica local, interna 

aos grupos de famílias ecologistas, são realizadas de duas a três plenárias anuais envolvendo 

todos os grupos de agricultores associados ao Núcleo. Essas plenárias são divididas entre o 

início, a metade e o final do ano de trabalho para tratar, respectivamente, sobre o 

planejamento das atividades a serem realizadas, sobre as questões técnicas dos cultivos em 

andamento e para repassar ao grande grupo as atividades que foram desenvolvidas. 

Com base no que foi exposto, nesse capítulo foi possível compreender a trajetória 

coletiva dos agricultores familiares ecologistas, e de suas organizações de representação, que 

resultou na aproximação com a proposta de agroecologia desenvolvida pela Rede Ecovida de 

Agroecologia no Sul do Brasil. Essa aproximação ocorreu devido à participação das famílias 

agricultoras ecologistas nas discussões políticas e ambientais, envolvendo alternativas para os 

pequenos agricultores, realizadas no âmbito das Igrejas, do Movimento Sindical Rural, 

vinculado à CUT e à Fetag, e junto às ONGs, ASTRF e Arede, que se constituíram em torno 

das temáticas da agroecologia e da economia solidária na região. O trabalho realizado pelos 

mediadores, a partir da articulação de projetos com entidades da região e com entidades que 

compõem o espaço agroecológico no RS e em outros estados brasileiros, foi importante para 
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consolidar as iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas por algumas famílias ecologistas, 

garantir sua participação na Rede Ecovida, enquanto membras de um núcleo regional, bem 

como a aquisição do selo que atesta a validade do processo de produção orgânica. 

Para aprofundar o entendimento sobre o trabalho desenvolvido por esses agentes na 

região em estudo, no capítulo seguinte são analisadas as trajetórias de agricultura individuais 

das famílias agricultoras ecologistas e dos mediadores sociais. Isso auxiliará na compreensão 

a respeito do processo de criação e consolidação do Núcleo Missões, assim como possibilitará 

identificar as concepções de agroecologia dos agricultores, técnicos e dirigentes e como essas 

concepções se vinculam aos projetos individuais desses agentes, marcados pelos diferentes 

habitus que incorporaram ao longo de suas trajetórias, conforme suas inserções sociais.  
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4 TRAJETÓRIAS E PROJETOS DE VIDA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS E 

DOS MEDIADORES 

 

Nos capítulos anteriores nos debruçamos sobre o processo de modernização de base 

técnica da agricultura ocorrido no Brasil e os desdobramentos negativos que ele teve para os 

grupos de pequenos agricultores, de origem camponesa ou colona, e para os trabalhadores 

rurais com ou sem terra. Vimos que os grupos excluídos do processo de modernização da 

agricultura, ou que modernizaram parcialmente a produção, formaram movimentos sociais 

rurais para exigir justiça social e participação popular na definição das políticas públicas pelo 

Estado. Alguns desses grupos optaram por retomar e reformular conhecimentos e práticas de 

seus antepassados camponeses e mais tarde incluíram a agroecologia como proposta para a 

agricultura nos projetos de suas organizações. As experiências desenvolvidas por alguns 

grupos de agricultores, inseridos em redes e projetos criados com o objetivo de ofertar 

assistência técnica voltada à agricultura alternativa, inspiraram a criação da Rede Ecovida de 

Agroecologia no Sul do Brasil a partir de 1998. 

Na região das Missões e da Fronteira Noroeste do RS os agricultores e suas 

organizações de representação já discutiam alternativas para a agricultura nessa mesma época, 

ao final da década de 1990, e algumas entidades locais, como a Cooperluz e a ASTRF, 

desenvolviam projetos de formação e assistência técnica em torno da produção agrícola 

agroecológica e da economia solidária. Anos depois, ao tomarem conhecimento do trabalho 

desenvolvido pela Rede Ecovida, as famílias agricultoras ecologistas da região decidiram 

participar e se inserir nessa Rede. Considerando esse contexto, o presente capítulo tem por 

objetivo detalhar as trajetórias individuais das famílias agricultoras ecologistas e dos 

mediadores sociais, vinculados ao Núcleo Missões, que foram entrevistados durante a 

pesquisa de campo. Isso permitirá visualizar melhor como esses agentes se conheceram e se 

envolveram com o trabalho em torno da agricultura ecológica, assim como possibilitará tecer 

considerações a respeito das relações entre suas trajetórias, seus projetos individuais e um 

projeto coletivo envolvendo uma Rede de agroecologia mais ampla. Para tanto, as trajetórias 

individuais dos agricultores e mediadores são brevemente descritas e analisadas nas duas 

seções deste capítulo.  

Na primeira seção, optou-se por dividir os agentes em dois grupos devido ao 

entendimento que se teve a respeito dos processos que cada grupo de famílias agricultoras 

ecologistas vivenciou e acompanhou na região. Assim, as famílias agricultoras ecologistas 

“históricas” e as “recentes” se diferenciam pelo tipo de inserção social que tiveram em relação 
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à agricultura ecológica ao longo de suas trajetórias. No caso dos mediadores, apresentados na 

segunda seção do capítulo, optou-se por identifica-los em grupos distintos em função das 

atividades que exercem e dos capitais culturais e simbólicos que acumularam ao longo de suas 

trajetórias. De maneira que os “mediadores técnico-políticos” definem o trabalho de 

organização das atividades do Núcleo Missões e realizam as articulações com a direção geral 

da Rede Ecovida e com os mediadores de outros Núcleos da Rede. Nesse sentido, além do 

trabalho de mediação técnica e social desenvolvido pelos “mediadores técnicos” junto às 

famílias agricultoras, os “mediadores técnico-políticos” somam a isso o papel de lideranças no 

processo de vinculação do Núcleo Missões à Rede Ecovida de Agroecologia. Portanto, eles 

desenvolvem um papel político importante, enquanto representantes da Rede em âmbito 

regional, cabendo a eles fazer os agricultores observarem as normas e regulamentos. Atitude 

essa que, em última instância, garante às famílias ecologistas a aprovação no processo de 

certificação participativa da produção e o reconhecimento social pelo trabalho que 

desenvolvem.  

 

4.1 TRAJETÓRIAS DE AGRICULTURA DAS FAMÍLIAS ECOLOGISTAS 

 

Ao longo da pesquisa de campo com os agentes que compõe o Núcleo Missões da 

Rede Ecovida de Agroecologia foi possível constatar que muitas das famílias agricultoras 

familiares ecologistas que, durante as décadas de 1980 e 1990, iniciaram as primeiras 

experiências de diversificação da produção já se encontravam aposentadas ou afastadas dos 

trabalhos produtivos com agroecologia. Muitas dessas famílias não compunham mais os 

grupos ecologistas associados ao Núcleo, apesar de terem sido pioneiras na procura por 

alternativas para persistir na agricultura e cuidar de sua própria saúde. Em virtude desse fator, 

e das limitações de tempo e deslocamento enfrentadas pela pesquisadora, foi possível 

localizar, entrevistar e visitar cinco famílias ecologistas “históricas”, ou seja, agricultores que, 

ao menos, desde a década de 1990 já implementavam práticas alternativas na agricultura.  

As trajetórias das famílias históricas variam um pouco entre si, mas nas entrevistas e 

nas observações realizadas nas propriedades, durante as visitas de revisão da certificação de 

conformidade orgânica, foi perceptível que esses agricultores e agricultoras mantêm ou 

mantiveram algum grau de engajamento político, seja no movimento sindicalista rural 

vinculado à CUT ou à Fetag ou nas discussões sobre as construções de barragens no leito do 

Rio Uruguai. Três dessas cinco famílias citaram organizações ligadas a esses movimentos 

quando foram questionadas a respeito de como iniciaram suas trajetórias com agricultura 
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alternativa ou orgânica. Ainda, entre elas e entre as outras duas famílias, foi dito que passaram 

a trabalhar mais fortemente utilizando tecnologias alternativas quando incentivadas por 

determinados assistentes técnicos dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar e por 

observarem as formas de produção utilizadas por vizinhos. 

Além desses casos de famílias que estamos denominando “históricas”, muitas famílias 

entrevistadas (dez) relataram trajetórias de ecologização mais recentes ou menos engajadas 

nos movimentos sociais da região. Isso não significa que todas elas estiveram desconectadas 

das discussões políticas realizadas na região, nem que nunca tenham experimentado práticas 

alternativas na agricultura antes de serem contatadas pelos mediadores sociais envolvidos com 

o Núcleo Missões. Significa dizer apenas que essas famílias iniciaram a ecologização de suas 

propriedades mais tarde ou que passaram a participar das atividades do Núcleo apenas alguns 

anos antes ou após a consolidação da certificação participativa em rede. Nesse sentido, além 

dessa questão temporal, o que diferencia as trajetórias individuais descritas e analisadas nos 

dois grupos é o tipo de inserção social que essas famílias têm em relação à agricultura e à 

agroecologia. Há uma prevalência maior de famílias que sempre trabalharam com agricultura 

entre os agricultores ecologistas históricos enquanto entre as famílias ecologistas de inserção 

recente muitas vivenciaram períodos, curtos ou longos, nos quais moraram na cidade e 

tiveram empregos urbanos. Fatores esses que influenciaram seus habitus e projetos de vida 

em relação à agricultura ecológica, bem como a maneira de lidar com os consumidores.  

No grupo das famílias ecologistas de inserção recente é possível encontrar tanto 

famílias agricultoras familiares que praticaram agricultura nos moldes modernos ou que 

modernizaram parcialmente suas propriedades; quanto famílias que migraram para a cidade e 

voltaram para o meio rural, havendo, também, o exemplo de uma entrevistada que sempre 

residiu e trabalhou no meio urbano e depois de aposentada passou a viver e trabalhar no meio 

rural como agricultora ecologista. A maioria das famílias desse último grupo foi identificada e 

contatada pelos extensionistas dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar ou pelos 

técnicos da Arede e da Unicooper que lhes estenderam o convite para aprimorar as técnicas de 

produção ecológicas que já desenvolviam a fim de certificar a produção e se associarem a um 

núcleo de agroecologia em uma rede mais ampla. Algumas dessas famílias entrevistadas 

adquiriram o certificado de produção orgânica muito recentemente, nos anos de 2016 e 2017. 

Com vistas a compreender e detalhar melhor as trajetórias e os projetos de vida dessas 

famílias agricultoras ecologistas decidiu-se separá-las em dois grupos de acordo com o tipo de 

inserção social que apresentam em relação à agricultura ecológica: as famílias históricas e as 

de engajamento recente. 
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4.1.1 Famílias agricultoras ecologistas de trajetórias históricas 

 

Essas famílias são compostas por agricultores e agricultoras familiares que realizam 

seus cultivos em pequenas propriedades cujas áreas são próprias, parcialmente arrendadas ou, 

em um caso encontrado, cuja posse da terra ainda não havia sido legalizada mesmo após a 

família residir há 52 anos na propriedade. Os relatos desses interlocutores dão conta das 

dificuldades enfrentadas pelos grupos familiares em relação à sua reprodução nas 

propriedades e, até mesmo, as dificuldades em assegurar a posse de uma propriedade para a 

família. Essas dificuldades, enfrentadas por esses grupos nas décadas de 1970 e 1980, e em 

grande parte reforçadas pelo discurso realizado pelos agentes extensionistas sobre as 

tecnologias modernas para melhorar a agricultura, contribuíram no seu convencimento para 

mudar o sistema de produção tradicional que empregavam. No caso de alguns entrevistados a 

transição para a agricultura moderna foi iniciada por seus pais, enquanto outros relataram que 

foram eles os primeiros a utilizar adubo químico, calcário ou veneno em suas comunidades:  

 

[Os pais] Eram agricultores por um tempo, depois eles tinham moinho e carpintaria, 

assim, né. Mas é que nós sempre lidamos, também desde crianças, a gente lida com um 

pedacinho de terra [...] E eu sempre lidava na roça. [...] [E os pais de vocês chegaram 

algum momento a usar veneno ou naquela época não tinha ainda?] Não. Não tinha, não 

[...] Só era carpida (Agricultor Ecologista Cleiton. Em negrito está a fala da 

pesquisadora). 

 

O pai era agricultor sim. Mas não trabalhava nesse ramo [da cana-de-açúcar], né, era 

mais [...] a gente sempre foi pobre, sempre mudamos de um lugar para o outro, sempre 

trabalhando a meia. Daí depois, com uma idade, ele conseguiu comprar um pedacinho de 

terra, mas daí, na época, o que a gente plantava era milho e soja. Era o nosso ganha pão 

(Agricultor Ecologista Claudir). 

 

[...] na verdade, eu nasci em uma ilha ali próxima e daí o meu pai adquiriu um pedaço de 

terra ali e eu vim com 6 anos de idade para ali e fiquei até hoje. [...] Naquele tempo [do 

meu pai] não se usava veneno nenhum. Não tinha nem noção, né. Daí depois que veio a 

soja e outras coisas, daí começou a vir as lagartas e isso mais aquilo, daí é que partiram 

para o veneno, mas sem conhecimento nenhum de veneno [...] Mas foi começado na época 

do pai, ainda, com os venenos (Agricultor Ecologista Marcos). 

 

Aí eu vim morar aqui com 6 anos e cresci ali [...] Os pais eram pequenos agricultores, que 

a família é grande, né, muita dificuldade também, mas [a agricultura] era tradicional. Na 

época, os pais não [usavam], nem existia adubo ainda. Daí quando começou o adubo, 

calcário, nos anos 1970 [...] eu fiz o curso de suinocultura em 1968, aí a primeira vez eu 

ouvi falar de calcário e adubo, no curso, né. Não tinha [antes disso]. Depois a gente voltou 

pra casa e começou a usar adubo, daí começou a melhorar a produção porque as terras 

eram fracas (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

Diante das dificuldades que vinham enfrentando, e em virtude das tecnologias 

produtivas modernas, fortemente difundidas para a agricultura no período da ditadura militar 

brasileira, esses agricultores decidiram aplicar, senão de forma integral ao menos 
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parcialmente, o pacote tecnológico da Revolução Verde. Nesse sentido, chama atenção o caso 

do agricultor ecologista Carlos que após experienciar alguns períodos fora da propriedade 

familiar decidiu permanecer trabalhando na agricultura, mas alterando a forma de produção 

adotada. 

 

Em 1965 servi quartel. Eu nunca tinha saído de lá, [...] eu era criado no meio do mato, pé 

de chinelo. Eu não sabia falar português! Sabia ler. Sabe? Aprendemos a ler na escola, 

mas não sabia falar nada porque só lia aquilo que estava escrito ali. Cheguei no quartel, 

meu Deus do céu! Mas aí aprendi no quartel. Tá louco, foi uma escola! Aprendi de tudo lá. 

Aí eu queria sair do quartel, queria estudar, queria ser agrônomo, mas eu não tinha como 

sair, eu tinha que trabalhar porque eu tinha, nós somos 14 irmãos, eu sou o segundo mais 

velho. [...] E eu era o único pra ficar em casa pra trabalhar. Senão, o pai disse “Se tu sair, 

daí vamos morrer de fome, não tem”. Mas daí eu fiz o curso [de suinocultura em 1968], fui 

de trem pra Tupanciretã [...] Mas tinha a suinocultura, tinha lavoura junto [...] Tinha vaca 

e nós tínhamos que tratar, tirar leite, tinha que fazer tudo, tratar os porcos também. Era 

um curso prático, assim, tinha meio dia de aula e meio dia de trabalho. [...] E daí eu voltei 

e disse para os meus pais “Olha, o negócio é o seguinte. Agora ou eu mando nessa 

propriedade ou eu vou embora porque esse negócio de ser pobre, isso não adianta. Isso...”. 

Nós éramos pobres. Deus me livre! E daí eu disse “Agora eu quero...”. ‘Tá bom!’. 

Começamos a arrancar coqueiro e toco com os bois (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

A respeito dessas passagens, importa destacar duas experiências vivenciadas como 

rupturas na trajetória desse agricultor. Segundo ele, essas experiências foram o serviço militar 

obrigatório e o curso de suinocultura durante o qual ele permaneceu quatro meses em outra 

cidade, longe do convívio familiar e com a vizinhança. Em sua fala, percebe-se que essas 

experiências atuaram como divisores de água na perspectiva de vida que ele conhecia até 

então: a agricultura colonial tradicional. A partir delas, ele nutriu o desejo de estudar e se 

tornar engenheiro agrônomo. Porém, ao ser chamado à realidade por seu pai, que o confrontou 

novamente às condições familiares precárias, ele decidiu investir no trabalho com outro tipo 

de agricultura. Dessa forma, de certa maneira, ele procurou aliar seu desejo em se tornar 

agrônomo com a prática de agricultura moderna que implementou para assegurar a 

reprodução familiar. Em certo momento da entrevista ele chegou a comentar que sempre 

procurou soluções produtivas por iniciativa própria, realizando diversos cursos, participando 

de feiras, exposições, seminários, viajando bastante e testando todas as novidades que 

descobria antes de implementá-las efetivamente na propriedade. Portanto, pode-se dizer que 

seu projeto de vida, na época da juventude, foi reformulado no intuito de manter e ampliar o 

patrimônio familiar legado por seus pais, sendo que esse agricultor passou a associar seu 

projeto à prática da agricultura moderna.  

Ao longo das décadas de 1970 e 1980 o agricultor Carlos passou a utilizar as 

tecnologias modernas de produção que conheceu e sobre as quais aprendeu nos cursos de 
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suinocultura e de tratorista que realizou. Inicialmente isso resultou na realização de plantios 

manuais utilizando as ferramentas tradicionais dos colonos e camponeses, como a enxada, a 

máquina plantadeira manual, utilização de tração animal nos arados e carroças. Esse 

agricultor conta que fez seu primeiro plantio de milho com adubo químico, em quatro hectares 

de lavoura, utilizando a enxada e uma colher. Na sequência, ele e seus dois irmãos se 

tornaram sócios, realizaram financiamentos e foram adquirindo máquinas e equipamentos 

agrícolas mais modernos (semeadeira a boi, trator, colheitadeira) para plantar trigo, soja e 

milho e implementar um plantel de vacas leiteiras. Eles chegaram a contratar peões para 

realizar plantios e colheitas nas propriedades dos vizinhos e nas terras que arrendaram para 

plantar.  

Contudo, em um primeiro momento, as mudanças implementadas pelo agricultor 

Carlos no sistema produtivo chocaram profundamente o habitus dos colonos de sua localidade 

gerando descrença e incredulidade em seu pai e nos vizinhos. Isso porque ele passou a 

orientar-se segundo os parâmetros que aprendeu no curso de suinocultura e conforme a 

assistência que recebia dos extensionistas técnicos da Emater/RS-Ascar, colocando em 

segunda instância os conhecimentos tradicionais desenvolvidos pelo grupo social dos colonos 

ao longo de várias gerações. A razão prática que orientava as ações dos colonos não envolvia 

o aconselhamento sobre as decisões a serem tomadas na produção agrícola junto a um agente 

perito externo e alheio à realidade da propriedade. Os estranhamentos ocasionados por essa 

situação podem ser observados nos seguintes trechos: 

 

Depois de eu voltar do curso [...] financiamos máquinas, daí todo mundo dizia que nós 

estávamos falidos [...] o primeiro adubo que foi usado foi nós aqui e daí toda a 

comunidade vinha olhar as plantas com adubo porque no curso lá, de suinocultura, os 

professores falaram que existia o tal do adubo, que dava para produzir. E o calcário [...] 

Aí plantamos milho com adubo. Barbaridade! Mas isto deu milho! [...] Daí eu disse para o 

pai “Eu vou semear trigo”. ‘Ah! Isso não dá mais trigo!’. “Não. Eu vou semear trigo com 

adubo!”. ‘Tu vai saber!’. Peguei a bicicleta e fui [...] na Emater [...] e perguntei para o 

agrônomo [...] “Eu quero semear um saco de trigo. Quanto adubo eu vou usar?”. Daí ele 

disse “Ó. Pega um saco de trigo e dois sacos de adubo e aí tu semeia. Mas não semeia 

como o teu pai semeia, tem que semear mais grãos”. Aí ele disse “Tantos por hectare”, 

‘Tá’[...] Daí eu cheguei em casa [...] fui na roça, fiz um metro quadrado, limpei e semeei 

aquele trigo e aquele adubo um do lado do outro para saber [...] quantos grãos tinha que 

ter. [...] Semeei o trigo, depois semeei o adubo, daí o pai disse “Tá louco guri! Isso não vai 

dar nada! Semeou muito junto. Tem que semear menos”, eu disse ‘Não! O agrônomo me 

mandou’. “Esse cara não sabe nada!” [...] daí o pessoal [da localidade] iria comprar uma 

ceifa e [...] eu disse “Eu vou chamar essa ceifa para colher”. ‘Mas isso não existe!’. Todo 

mundo dizia que não era possível que uma máquina iria colher esse trigo. Eu disse “Não. 

Eu vou semear o trigo e colher com a máquina! Quatro hectares”. Mas isso juntou uma 

multidão! Mas deu trigo cara! Tchê, deu trigo, comemos tanto pão de trigo! Isso era 

novidade! [...] Fizemos projeto de produção de leite, o primeiro programa do estado de 

incentivo à produção de leite, era Condec, eu acho, financiado pelo Banco do Brasil, nós 

entramos orientados pela Emater. Fizemos um financiamento, construímos silo, 

construímos coisa pra tratar as vacas, um piso lá, um cocho e coisa. E compramos vacas e 



99 

novilhas importadas do Uruguai. Isso foi uma coisa muito interessante, na época, em 1970 

[...] E daí a gente foi fazendo silagem. Na época, Deus me livre! Os vizinhos ficavam 

loucos! Toda a comunidade veio olhar o quê que era silagem. [...] “Mas vocês são loucos! 

Vocês gurizada...” disse o velho lá. “Mas vocês vão botar tudo fora, isso vai apodrecer 

tudo! Mas onde é que se viu 5 hectares de milho?! Picar e botar ali? Mas isso vai 

apodrecer tudo!”. Mas eu tinha certeza porque lá em Tupanciretã, que eu fiz o curso, tinha 

silagem (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

A fala desse agricultor revela que, num primeiro momento, foram as boas safras de 

milho e trigo que o animaram a investir na agricultura seguindo os parâmetros modernos. 

Anos depois sua família chegou a se tornar uma das maiores produtoras de leite de sua 

localidade, até que a maioria dos vizinhos começou a trabalhar na mesma atividade. A 

trajetória desse agricultor é representativa do grau de facilidade maior encontrado pelos 

agentes da modernização tecnológica no convencimento dos jovens para que esses adotassem 

os pacotes tecnológicos modernos. Os jovens eram incentivados a tomarem o protagonismo 

diante dos mais velhos por serem mais suscetíveis a realizar mudanças na forma de produção 

agrícola. As empresas de assistência técnica, como a Embrater e a Embrapa, e os 

extensionistas rurais orientavam a tomada de crédito e de financiamentos junto aos bancos, 

ofertavam palestras e cursos a partir dos quais os jovens se sentiam capacitados e estimulados 

a implementar mudanças. No exemplo do agricultor Carlos, os conhecimentos que ele 

adquiriu nos cursos de suinocultura, de tratorista e a partir da orientação que recebeu dos 

técnicos da Emater foram usados para contrapor os conhecimentos tradicionais dos seus pais.  

Nos casos dos demais agricultores históricos entrevistados, um deles relatou que 

passou a utilizar adubos químicos e veneno após 1985 quando casou e constituiu sua própria 

família. Ele plantou soja, trigo e milho dessa maneira por um tempo, depois migrou para a 

produção leiteira e, por fim, para o plantio de culturas alimentares que ele e sua esposa 

comercializavam na feira municipal junto à produção de pães, cucas e bolachas. Os outros três 

agricultores afirmaram que seus pais já realizavam cultivos de soja, milho e trigo utilizando 

adubos químicos e agrotóxicos devido ao surgimento de lagartas nesses cultivos. Contudo, 

essa não era uma prática recorrente de seus pais e depois que eles assumiram as propriedades 

familiares passaram a realizar outros cultivos, como a cana-de-açúcar para a produção de 

melado, açúcar mascavo e rapadura, a produção leiteira e a venda de alimentos excedentes do 

consumo familiar. 

Quando questionados a respeito das situações que os levaram a iniciar a 

implementação de alternativas à agricultura moderna, os interlocutores responderam que um 

fator fundamental foi devido às intoxicações que sofreram pelo uso de agrotóxicos; pela 

inadequação da produção de soja, milho, trigo e leite ao tamanho reduzido e ao relevo 



100 

acidentado de suas propriedades; pelas discussões que já vinham acompanhando no âmbito do 

movimento sindical, das cooperativas e das igrejas; e por observarem o trabalho realizado por 

alguns vizinhos. Isso pode ser visto nos seguintes relatos 

 

[...] começou a questão química, veneno, e passamos muito veneno pra lagarta de soja com 

aquele pulverizador. [...] primeiro eu me intoxiquei porque eu não sabia. Aí eu fiz o 

tratamento e fiquei bom, graças a Deus, e daí depois nós cuidávamos. Só que daí veio o 

[...] veneno de pó pra lagarta de soja [...] E daí nós passamos dois anos, eu acho que, esse 

pó [e eu me intoxiquei novamente]. E daí eu disse “Olha. Sabe de uma coisa? Vamos parar 

com esse negócio porque isso aí vai matar! O quê que adianta ter dinheiro e morrer 

envenenado”. E daí nós começamos a parar. E daí veio o baculovírus34, daí nós 

começamos a trabalhar com o baculovírus [...] E depois eu fui [trabalhar] na cooperativa 

[Cooperluz], daí paramos de plantar as áreas para fora, daí nós vergávamos, carpíamos a 

soja (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

Primeiro, nas Romarias da Terra, nos chamava a atenção o cuidado com o solo, com o 

veneno, né. Cuidar mais da mãe-terra. Aí sempre exibindo que isso podia afetar a saúde e 

aí começamos [...] Nós criamos um... um medo disso. A gente diz, isso é um perigo para a 

saúde (Agricultor Ecologista Cleiton). 

 

[...] Foi começado a usar venenos e venenos. Eu fui um que estou vivo, posso dizer que 

estou vivo, graças à alguma coisa que me abriu os olhos para parar com a lida de veneno. 

Isso já faz 20 e tantos anos, senão eu não estaria mais vivo. Teria morrido, com certeza. E 

daí que, depois que parei de usar veneno e coisa, veio surgindo essas coisas de ecológico, 

daí fomos participando, tendo mais informação (Agricultor Ecologista Marcos). 

 

[...] depois que eu casei eu trabalhei uns anos assim, [no convencional] talvez uns 4 ou 5 

anos [...] Até começou meio engraçado porque tinha um vizinho meu que fazia, que me 

ensinou a fazer a rapadura. Daí dia de tempo bom nós trabalhando na lavoura e ele 

fazendo doce de cana [...] Só que ele estava fazendo “píla” e eu não sabia. E daí depois, 

assim, a nossa situação ficou meio complicada, apertou um pouco, daí pedi para ele fazer 

uma rapadura para mim vender, para desapertar um pouco [...] e eu fui, levei para São 

Luiz Gonzaga para vender. Cheguei lá e vendi de vereda! Deu para mim fazer um baita de 

um rancho lá e sobrou uns troquinhos ainda. [...] começou isso em torno de uns 30 anos 

atrás (Agricultor Ecologista Claudir). 

 

Importa destacar que a maioria desses agricultores não realizou mudanças radicais no 

abandono do uso de agrotóxicos e insumos químicos. As famílias foram substituindo, aos 

poucos, as práticas mais nocivas à sua saúde e deixando de realizar investimentos em cultivos 

que se revelaram antieconômicos para a sua realidade social. Durante a década de 1990 essas 

famílias adaptaram os cultivos de soja, milho e trigo convencionais, muitas diversificaram 

implantando a produção leiteira, a fruticultura e a horticultura, outras focaram no cultivo da 

cana-de-açúcar e em sua agroindustrialização. Nessa época os canais de comercialização mais 

                                                           
34 O baculovírus é uma espécie de inseticida biológico que foi muito utilizado no controle da lagarta da soja. Sua 

produção era realizada, basicamente, utilizando-se as próprias lagartas da soja infectadas e mortas pelo 

baculovírus. Essas lagartas eram maceradas, misturadas com água, coadas e o líquido resultante era aplicado 

nas lavouras para contaminar outras lagartas que morriam alguns dias depois (SECCHI, 2002). 
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explorados eram as feiras, as entregas realizadas de casa em casa nas cidades e as vendas para 

os mercados locais.  

Ao longo da década de 1990 algumas dessas famílias que já participavam dos debates 

sindicais passaram a receber orientação técnica de agentes de ONGs, como a ASTRF, ou de 

extensionistas dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar que seguiam linhas de 

orientação diferenciadas. Esses mediadores técnicos as incentivaram e elas continuaram 

desenvolvendo práticas de agricultura alternativa. Outras famílias procuraram alternativas e 

incentivos para reorientar a produção junto às cooperativas, como a Cooperluz, que 

demonstravam abertura e desenvolviam programas de apoio à agricultura familiar e 

alternativa. Nesse período, e principalmente ao longo da década de 2000, as primeiras 

cooperativas agropecuárias de agricultores familiares começaram a ser formadas e se 

espalharam na região da Fronteira Noroeste e Missões do RS. No âmbito das cooperativas 

agropecuárias de agricultura familiar, as famílias ecologistas encontraram novas 

oportunidades para fortalecer sua organização enquanto grupo social e para buscar canais de 

comercialização para seus alimentos. Esses processos são especificados nos seguintes trechos: 

 

Isso aí, ó, desde antes de nós termos a agroindústria já tinha aquela associação fronteiriça 

[ASTRF] [...] E não sei como é que foi que nós descobrimos eles e eles começaram a dar 

assistência para nós também. E daí iam lá em casa e coisa e eles já falavam em ecológico. 

Aí que eles já disseram que o nosso produto era ecológico, eles tinham certeza que era 

ecológico porque sabiam que nós não usávamos química nenhuma. E daí que começou 

tudo, saímos para fazer viajem de conhecimento com eles e depois que foi surgindo. [...] 
Eu já tinha assistência da Emater, aqui de Porto Xavier, antes dos fronteiriços. Eu já tinha 

plantação de tomates em estufa e eu fiz ecológico, daí tinha já um técnico da Emater que 

me dava assistência naquela época. [...] Só que era assim, ó, quando um engenheiro 

agrônomo pegava conhecimento contigo e te dava toda a assistência dali a pouco trocava. 

Aí vinha outro e já não era igual, então... (Agricultor Ecologista Marcos). 

 
Daí [...] teve a discussão da Rede Ecovida. A Rede Ecovida, isso já começou, também, nas 

áreas sindicais, na discussão da CUT, e daí a gente conheceu. E daí ficou essa questão da 

certificação da Rede Ecovida, que [...] foi criada lá na região da Serra, e coisa assim. E 

daí teve a primeira, eu nem sei que ano que foi, teve uma discussão em Passo Fundo, eu 

acho, sobre a Rede Ecovida, que a Cooperluz pagou um ônibus pra ir, pro pessoal ir 

naquela discussão e aí foi indo. E daí isso ficou um pouco parado e depois foi começado a 

participar mais. Então foi inúmeras, inúmeras vezes, que foi o carro da Cooperluz pra 

participação [...] (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

[...] aí depois quando nos associamos na cooperativa [Cooperipê], isso foi lá em 2006, 

2007 [...] Aí veio com a assistência da Unicooper, do pessoal da Arede. De repente surgiu 

essa oportunidade de entrar nessa certificação, no trabalho orgânico, ecológico, né, com a 

certificação em grupo (Agricultor Ecologista Cleiton). 

 

Os relatos dessas famílias revelam o longo espaço de tempo transcorrido entre a 

implementação das primeiras experiências de agricultura alternativa em suas propriedades, 

entre a realização dos primeiros cultivos nos quais receberam acompanhamento técnico 
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diferenciado, seja das ONGs ASTRF e Arede, cooperativas de agricultura familiar ou da 

Emater/RS-Ascar, até chegarem à efetivação da certificação participativa de conformidade 

orgânica por meio do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia. Em geral, as 

trajetórias de ecologização dessas famílias tem cerca de 20 anos, sendo que em dois desses 

cinco casos analisados a família já acompanhava há cerca de 10 anos o desenrolar das 

dinâmicas que levariam à consolidação do Núcleo Missões. 

Apesar de, entre os anos de 2003 a 2005, as famílias ecologistas terem participado de 

algumas viagens para conhecer o funcionamento da Rede Ecovida, nas quais visitaram outros 

núcleos do RS e de SC cujos trabalhos lhes inspiraram, sempre que algum mediador técnico-

político assumia os trabalhos de certificação com o Núcleo Missões as atividades estagnavam. 

Os motivos disso não foram colocados claramente pelos agricultores, mas foi possível 

interpretar nas suas falas que houve problemas em relação a adequação às normas 

burocráticas que envolvem um processo de certificação em rede sujeito à legislação nacional 

que rege a produção orgânica. Nesse sentido, é possível citar como exemplos a exigência dos 

alvarás tributário, sanitário e ambiental, como pré-requisitos para o funcionamento das 

agroindústrias, além do certificado de produção orgânica que garante a qualidade e a origem 

dos produtos processados e comercializados pelos agricultores ecologistas. Também, existe 

um conjunto de normativas do MAPA a respeito dos insumos e produtos biológicos liberados 

e os produtos proibidos na produção orgânica, fora toda a documentação (cadastro das 

unidades produtivas, termo de compromisso e adesão, caderno de campo, plano de manejo, 

croqui da propriedade, atas das reuniões dos grupos, declaração de transação comercial dos 

produtos) e as práticas de produção estabelecidas pela Rede Ecovida e fiscalizadas pelo 

MAPA. Esse conjunto de regras e normativas precisa ser implementado e seguido pelos 

agricultores ecologistas, organizados em seus grupos, e pela coordenação geral do Núcleo 

Missões. 

Segundo alguns dos interlocutores mais antigos, eles já haviam quase desistido de 

acreditar na consolidação de um projeto de agroecologia e de certificação orgânica 

participativa em rede. Algumas famílias ecologistas chegaram a buscar a certificação por 

auditoria devido à demora de implementação da certificação participativa em rede. 

 

E [...] depois nós buscamos a produção orgânica através de certificação, através de 

certificadora, via Gebana Brasil. Então, a gente buscou produção de soja pra exportação, 

milho, soja e trigo e aí foi indo, né. Daí foi continuado a participar da Rede Ecovida e 

certificando lá. E aí depois, com a participação do Guilherme que ia muito nessas coisas, 

no fim foi fundado o Núcleo Missões. Foi fundado o Núcleo Missões, com vários anos de 

problemas, sem conseguir ativar, sem conseguir funcionar e tal. [...] daí faz uns 5 anos, 6, 
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que a gente decidiu que tem que ativar esse Núcleo Missões e que o Tiago tem que assumir 

as questões da papelada, do como faz pra certificar, porque isso não é assim. Isso é bem 

complicado. E tem que ter alguém que se [informa], que orienta, que faz. Daí ele foi, se 

[informou] e começou. E daí começamos a certificar aqui [...] a incentivar a certificação 

de pequenas culturas, e que hoje está dando corpo (Agricultor Ecologista Carlos). 

 

Isso, na verdade, [...] esse Núcleo, essas informações, tudo isso aqui, que a gente chegou 

até aqui, isso já deve fazer mais de 10 anos para chegar até o selo ecológico. Já faz mais 

de 10 anos. Eu até já tinha desistido porque tu ia em reunião para cá, ia em reunião para 

lá [...] e nada fechava e nada fechava. Aí a [esposa agricultora] começou a seguir depois. 

E foi e foi até que o Tiago assumiu a Arede ali, a coordenação e tudo ali, foi aonde se 

chegou até o selo de produto ecológico. Aí o Lúcio entrou e foi bancando o que necessitava 

pela Emater. Então aí foi onde se chegou a uma conclusão disso aí, que deu para chegar 

até o certificado. Porque um ia até uma altura e frochava. O outro pegava, ia até uma 

altura e frochava. [...] Quando o Tiago pegou, ele pegou o Lúcio de parceiro e foram até o 

final (Agricultor Ecologista Marcos). 

 

Além da burocracia que envolve o cumprimento da legislação para a produção 

orgânica, as descontinuidades na oferta de assistência técnica voltada à agroecologia também 

dificultaram à essas famílias se enquadrar nas normativas exigidas e desenvolver suas 

atividades de produção e agroindustrialização de forma crescente ao longo da década de 2000. 

Alguns dos poucos mediadores técnicos que trabalhavam com agroecologia e estavam 

vinculados aos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar foram transferidos para outras 

regiões. E os mediadores técnico-políticos da ONG ASTRF, que também ofertava assistência 

técnica e encaminhava projetos voltados à agroecologia na região, deixaram de atuar no ano 

de 2006 quando a entidade foi dissolvida. Segundo uma agricultora ecologista de inserção 

recente que também acompanhou esses processos 

 

[...] aqui na região existia uma organização que chamava ASTRF, que era a Associação 

dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços, que era até uma divergência 

política que existia entre os sindicatos da FETAG e os fronteiriços, né. Então, existia uma 

divergência partidária muito grande dos da direita e da esquerda, os da esquerda nos 

fronteiriços, os da direita fetaguistas. E [..] essa associação ela era a única entidade da 

região das Missões que trabalhava fortemente o tema da agroecologia. E foi lá que eu 

comecei militar desde 1999 no tema da agroecologia. Conheci essa palavra no I Congresso 

de Jovens da FETAG, que foi em 1998 em Marau, e a partir dali eu comecei a procurar 

entidades que tinham essa filosofia. Então, a ASTRF, ela criou essa base para hoje a gente 

chegar na certificação porque fez muita capacitação, muita formação, muita reunião, 

palestras. Então, foi um trabalho de articulação muito grande que eles fizeram durante 

muitos anos. Até 2006 eles trabalharam. Então, foram quase 20 anos com essa entidade. 

Trabalhou o tema da agroecologia, do cuidado com o meio ambiente, e a gente desde ali 

passou a assumir essa bandeira como uma bandeira de vida (Agricultora Ecologista 

Renata). 

 

As consultas aos documentos da Arede revelam que até 2006 a entidade atuou em 

conjunto com a ASTRF no desenvolvimento de projetos de habitação rural e de 

acompanhamento técnico para famílias agricultoras familiares trabalhando, principalmente, 
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temas voltados à preservação ambiental, resgate de sementes crioulas e agroecologia. 

Também há registros documentais de que a assessoria para o levantamento, a organização e o 

planejamento da produção com o objetivo de realizar a certificação participativa em rede já 

vinha sendo desenvolvida em articulação com a Rede Ecovida de Agroecologia desde o ano 

de 2003. 

 

4.1.2 Famílias agricultoras ecologistas de inserção recente 

 

Esse segundo grupo é constituído por dez famílias agricultoras que, em sua maioria, 

trabalham em chácaras, sítios e propriedades, próprias ou arrendadas, com menos de 10 

hectares. São famílias que foram identificadas pelos mediadores da Emater/RS-Ascar, Arede e 

Unicooper pelo potencial de desenvolvimento da agroecologia em suas propriedades devido 

às características geográficas das áreas, pela existência de barreiras vegetais naturais que 

conferiam isolamento em relação às lavouras convencionais dos vizinhos e por já 

demonstrarem alguma identificação com a agroecologia em suas formas de manejo. Essas 

famílias, assim como as famílias históricas, foram inseridas na Chamada Pública de 

Agroecologia desenvolvida pela Emater/RS-Ascar e passaram a receber assistência técnica e 

acompanhamento voltado à produção ecológica. Algumas propriedades se tornaram unidades 

de referência da Emater/RS-Ascar e nelas são desenvolvidos cursos, oficinas e dias de campo 

nos quais os demais agricultores ecologistas da região podem conhecer as experiências de 

cultivo desenvolvidas. Nas propriedades tidas como unidades de referência de produção o 

acompanhamento técnico com as famílias é mais constante.  

Essas famílias ecologistas de inserção recente na agricultura ecológica são compostas 

por pessoas com trajetórias relativamente longas e outras com trajetórias mais curtas de 

trabalho com agricultura. Algumas tomaram conhecimento da existência do processo de 

certificação orgânica participativa e procuraram se inserir em grupos ecologistas já existentes 

ou formaram grupos novos com vizinhos(as) e agricultores(as) de municípios próximos. 

Nesse sentido, as trajetórias que levaram essas famílias a integrar o núcleo são bem distintas, 

sendo que muitas delas tiveram experiências de trabalho urbano antes de optar por retornar – e 

em alguns casos houve migração completa de uma atividade urbana para uma atividade rural 

– para a agricultura e desenvolvê-la em moldes ecológicos. Alguns exemplos desses casos 

podem ser vistos nos seguintes trechos: 
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Porque o químico, a tecnologia, ela começou a entrar em 1968 para adiante. Mais forte em 

1970 pra diante, né, essa coisa dos químicos, os adubos entraram. [...] E depois eu 

trabalhei, plantei trigo, soja, milho sempre no convencional, inclusive aplicando veneno e 

tudo, como todo mundo fazia. E em 1986 eu parei, assim, com a lavoura maior [...] eu já 

entrei para produção de horticultura. Não o orgânico, horticultura! E há uns 5 anos atrás, 

mais ou menos, 6 anos atrás, fui procurado pelo [...] da Emater aqui, [...] eles estavam 

montando esse plano de um grupo de orgânicos em Santa Rosa, mas eles não encontravam 

porque as propriedades não se adequavam. Por exemplo, se eu estou nos orgânicos é 

porque os técnicos viram que a minha propriedade tinha um pouco de proteção (Agricultor 

Ecologista João). 

 

[...] desde criança nós nos criamos num sítio, junto com a minha avó e eles eram 

agricultores [...] Depois a gente cresceu e daí eu fui morar na cidade. [...] quando me 

casei, eu fui morar no interior, fazem 30 anos, agora [...] E no começo nós plantávamos 

tudo de modo convencional e daí tudo produzia bem. Depois, [...] foi feita partilha entre 

herdeiros, os outros grandes granjeiros compraram e começaram a lidar direto, daí nós 

não conseguíamos mais produzir nada por causa dos venenos. E daí meu marido foi 

arrumar emprego na cidade porque nós não conseguíamos mais nos manter só da 

[propriedade], porque nós éramos quase autossustentáveis, mas [...] não produzia nada 

mais. Daí 4 anos atrás, agora faz, que nós fomos procurados pela Emater, do munícipio, 

que foram levar essa ideia de agroecologia e coisa e a gente entrou e daí está conseguindo, 

de novo, recuperar tudo que nós tínhamos (Agricultora Ecologista Maria).  

 

A gente sempre foi criado na cidade [...] com meus pais. [...] Aí tive os filhos, né. E a gente 

sempre pensou que um dia iria morar pro interior “Quando nós nos aposentarmos, nós 

vamos morar em um sítio”. [...] a gente tinha os familiares todos aqui e a gente comprou 

essa terra há 28 anos atrás [...] Então, as crianças saíram de casa e tal e a gente “Ah, 

vamos embora. Vamos embora!”. Daí eu vim. Em 2012 eu vim pra cá [...] A gente sempre 

pensava em produzir pra nós, uma horta. Né? A gente fez um pomar, mas fez um pomar 

caseiro. [...] Daí a Emater veio [porque estava assistindo um vizinho] e diz “Ah! Você não 

quer participar de uma chamada pública? Vocês são novos aqui. A gente tem uma 

chamada pública pra ajudar, enfim, a dar assistência e ajudar na arrumação da 

propriedade” [...] Aí entrei na chamada pública [...] da merenda escolar [...] Então, 

surgiu a Emater Santa Rosa, que tem essa chamada agroecológica, e aí a minha Emater 

[...] me inseriu no grupo de agroecologia de Santa Rosa. E aí eu comecei a conhecer por 

ali. Aí veio a Arede, a Ecovida, enfim, todo o sistema (Agricultora Ecologista Susana). 

 

Eu comecei com bastante problemas de agricultura, assim, mas de saúde, eu enfrentei 

muitos problemas. Então, eu me arrependo hoje já. A gente podia ter entrado antes nesse 

orgânico porque eu lidei 8 anos com a plantação de fumo, muitos venenos. Mas naquela 

época não se ouvia falar de plantar esses orgânicos, essas coisas, e tinha que arrecadar 

dinheiro para sustentar a família. [...] Aí depois eu saí [...] e daí parei com o fumo. Eu 

tinha parado a uns 2, 3 anos, aí era vender leite e essas coisas e plantar milho e essas 

coisas, fazer silagem com o milho. Mas no orgânico eu cheguei através do Ernani. [...] Ele 

é um técnico e ele morava pertinho dali e a gente se conversava. E daí através disso que eu 

entrei [...] (Agricultor Ecologista Tomé). 

 

Nós temos uma empresa lá [...] de produção de pizzas e temperos naturais, também. [...] A 

nossa marca, o melado, já está a uns 8 ou dez 10 no mercado. [...] E daí nós precisávamos 

de mais produto e o outro fornecedor que nós tínhamos lá ele teimou, não queria fazer 

mais, fazia eventualmente. [...] Aí chegou um momento que eu cheguei [...] e falei para [a 

esposa] “Ou nós ficamos independentes disso ali, de não ter produção suficiente para todo 

mundo, ou vamos ter que parar de vender isso”. [...] Que nós temos um trabalho todo em 

forma de parceria com o supermercado, todo na confiança. [...] Eu, na verdade, fiquei 

sabendo através do Marcos como é que funcionava a agricultura participativa. Daí 

funciona com a família, você tem que ter ao menos três no grupo, aí um inspeciona a 

lavoura do outro. Como é que funciona essa agricultura ecológica eu fui saber através 

[dele] e aí que começou a despertar o meu interesse porque até ali eu não sabia. Eu sabia 

que tinha produto orgânico, mas como é que se conseguia o selo orgânico, o que é que 

teria de ser feito para ter esse selo eu não sabia até aquele momento. Daí eu fui buscando 
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informação, com o Carlos também, o pessoal né. E daí eu fui conhecendo o pessoal da 

Emater, aqui quando vieram legalizar a [agroindústria] [...] Voltamos para a agricultura 

de novo. É isso. Meus pais eram agricultores e os pais dela também (Agricultor Ecologista 

José). 

 

Meus pais, minha mãe sempre foi, sempre foram, da origem, do meio rural. O pai 

trabalhou a vida toda como assalariado rural nas lavouras de arroz, arroz irrigado, e [...] 

a gente sempre trabalhou com a mãe, na agricultura, para a subsistência. [...] Com os 

meus 19 anos me envolvi com o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, com a 

organização da juventude rural na região, no município de Santo Antônio das Missões. Em 

1999, criei uma, junto com os companheiros, uma comissão municipal de jovens, vinculada 

ao Sindicato, aí deu um ano, nós já estávamos na Comissão Estadual de Jovens 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E em 2001 a gente fundou, então, a Comissão 

Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, na CONTAG. Então, foi uma 

trajetória de juventude rural, durante 8 anos, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. [...] 

a gente sempre acompanhou esse tema da agroecologia meio que em rede. Então, como 

tinha o trabalho da ASTRF aqui em parceria com a Rede Ecovida, com a Arede de Santa 

Rosa, então, a gente sempre acompanhou as atividades que a Arede fazia junto com a 

ASTRF porque foi uma construção chegar até a certificação, até o processo da Rede 

Ecovida. [...] Porque eu já conhecia o Guilherme e o Tiago que eram pessoas que estavam 

sempre envolvidas nesse processo. Então, a partir daquele momento que a Rede Ecovida 

conseguiu, através da Arede, ter esse processo de certificação a gente sempre seguiu 

participando junto em todas as plenárias [do Núcleo Missões], aqui na região, pra se 

inserir no processo (Agricultora Ecologista Renata). 

 

Assim como ocorreu entre as famílias ecologistas históricas, os relatos de algumas 

famílias ecologistas de inserção recente também deram conta de que elas, ou outro familiar 

próximo, enfrentaram problemas de saúde relacionados à utilização de agrotóxicos no plantio 

de fumo, soja, trigo e milho. Por isso, inicialmente, optaram por trocar os cultivos que mais 

demandavam utilização desses componentes por outros nos quais conseguiam realizar o 

manejo sem o uso de veneno. Em alguns casos, as famílias relataram que não tinham por 

hábito usar agrotóxicos, apenas secante/glifosato eventualmente, porque o plantio de milho e 

a pastagem para o gado leiteiro não atraíam tantas pragas e doenças. No caso das hortas e dos 

pomares, que eram destinados principalmente ao consumo doméstico, o uso de agrotóxicos 

era ainda menos comum, apesar de algumas vezes ter sido feito o uso de fertilizantes 

químicos.  

Quando iniciaram o processo de transição nos cultivos das propriedades as famílias 

ecologistas passaram a reforçar a utilização de insumos orgânicos, biológicos, pós de rocha, 

caldas, homeopatia, supermagro35, bokashi36 e preparados orgânicos que conseguiam realizar 

em casa utilizando o mínimo de insumos externos possíveis. Em alguns exemplos pontuais 

                                                           
35 Supermagro é um tipo de biofertilizante à base de esterco fresco, melaço, açúcar-mascavo, cinza e leite cuja 

receita pode variar de uma região para a outra em função do clima. Costuma ser empregado na produção 

agroecológica de hortaliças, frutíferas, mudas, milho, feijão, soja, cana-de-açúcar e no tratamento de sementes. 
36 Bokashi é um tipo de adubo orgânico, cuja receita também pode variar, à base de terra do mato, cinza, carvão, 

cascas, folhas, melaço, fermento biológico (utilizado em pães) e água utilizado, principalmente, para 

revitalizar o solo no cultivo de hortaliças. 
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não houve necessidade de realizar um processo de transição longo porque as áreas escolhidas 

para a certificação não eram plantadas há muitos anos. Além das famílias compreenderem a 

importância do consumo de alimentos orgânicos para sua saúde, outro fator que as levou a 

tomar a decisão de migrar efetivamente para a agroecologia foi o fato de residirem em 

propriedades pequenas que quando são manejadas segundo os princípios agroecológicos 

permitem maior integração e aproveitamento dos recursos naturais. Isso aumentava a 

possibilidade de produzir uma grande variedade de alimentos com qualidade e, 

consequentemente, facilitava a comercialização, garantindo a geração de renda para as 

famílias.  

Contudo, importa observar que em quatro dessas dez famílias aqui mencionadas o 

marido ou a esposa trabalham fora da propriedade porque os demais integrantes do grupo 

familiar realizam o trabalho produtivo sozinhos, devido ao tamanho reduzido das áreas que 

influencia negativamente limitando a expansão dos cultivos e o aumento da renda. Inclusive, 

as trajetórias de seis das dez famílias também revelam que, apesar de quase todas elas terem 

nascido no meio rural, em algum momento de suas vidas essas pessoas residiram e 

trabalharam no meio urbano. Os motivos que as levaram a migrar para as cidades envolveram 

a procura por estudo e por empregos que lhes garantissem uma renda maior que a que tinham 

trabalhando no meio rural, em suas propriedades ou nas propriedades dos pais. Mesmo assim, 

essas famílias optaram por retornar ao campo, seja porque não se adaptaram ao trabalho e à 

vida na cidade ou porque na juventude seu projeto de vida já envolvia a aquisição de uma 

propriedade no meio rural sendo que na época não dispunham de recursos financeiros para 

isso. 

Nesse sentido, é interessante compreender os projetos de vida dessas famílias 

ecologistas e, em alguns casos, as alterações que sofreram ao longo do tempo até chegar na 

agroecologia. Como a descrição das trajetórias dessas dez famílias de inserção recente 

tornaria o texto muito extenso, optou-se por explorar apenas alguns casos considerados mais 

representativos. Para tanto foram escolhidos os agricultores ecologistas José, Joana, Renata e 

Susana, pois todos eles viveram e trabalharam na cidade durante certos períodos de tempo. 

No caso da trajetória de José, ele deixou a casa dos pais agricultores na juventude para 

morar e trabalhar na cidade. Trabalhou como açougueiro e fabricante de temperos para 

churrasco até abrir uma padaria junto com a esposa que também é filha de agricultores. A 

família passou a comercializar pães, massas para pizzas e uma quantia de melado batido que 

adquiriam de uma agroindústria e também utilizavam como matéria prima em algumas 

panificações. O momento de ruptura na trajetória de vida de José ocorreu quando o fornecedor 
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de melado batido deixou de abastecer a padaria da família por não estar com a agroindústria 

legalizada junto à inspeção sanitária, o que comprometeu a qualidade e a procedência dos 

produtos. A partir de então, por não terem encontrado fornecedores suficientes e por correrem 

o risco de perder os clientes conquistados, José e sua esposa compraram a agroindústria do 

antigo fornecedor de melado e arrendaram uma área de terra para plantar cana-de-açúcar e 

produzir melado e açúcar mascavo. Assim, voltaram a abastecer sua padaria e os mercados 

para os quais já comercializavam os seus produtos.  

Segundo o relato de José, sua família entrou na produção orgânica porque era  

 

Uma forma, questão de consciência, de começar... por fazer uma coisa diferente do que já 

tinha em mercados, produzir um alimento diferenciado. Porque a maioria das marcas que 

se encontram hoje produtos doces é com algum tipo de, algum ingrediente já não é natural. 

E daí entra por solicitação dos nossos clientes, que temos dos supermercados, que pediram 

para nós um produto diferente para atender uma preferência deles. [...] Mas daí tem que 

ser tudo com procedência. Sabe? Como ele não tinha o alvará sanitário não conseguimos 

fornecer. Por fim ele [fornecedor] ofereceu essa agroindústria para nós. E daí, quando nós 

compramos aqui, daí eu comecei a conversar com o Ramão. Eu já estava sabendo que 

tinha um grupo ecológico em Porto Xavier, até o momento, porque eu já conhecia o Ramão 

de mais tempo. E daí que ele me falou como é que funcionava e eu fui buscar informação. 

E aí começamos a ter essa ideia de produzir um produto diferenciado. Então que, o açúcar 

mascavo ele já faz, que é orgânico, mas não tinha melado batido orgânico na região ainda 

e foi aí que nós entramos com o melado batido. O nosso produto principal é o melado 

batido [...] (Agricultor Ecologista José). 

 

Durante o período de realização da pesquisa a família de José continuava residindo na 

cidade e tinha como atividade principal o trabalho na empresa familiar de temperos e 

panificados. Contudo, o projeto de futuro do casal contemplava assumir somente o trabalho na 

agroindústria de produção de melado e açúcar-mascavo, sendo que desejavam voltar a morar 

no meio rural e trabalhar com agricultura em moldes ecológicos. Nesse sentido, é perceptível 

que a mudança no projeto de vida do casal ocorreu devido à identificação de uma 

oportunidade. Essa oportunidade dizia respeito à possibilidade de entrar para a área de 

produção e de comercialização de alimentos orgânicos ou ecológicos devido à existência de 

um público consumidor atento e exigente com a qualidade e a procedência dos produtos. 

Dessa maneira, o desejo do casal voltar a viver no campo, em nome da tranquilidade de uma 

vida menos corrida que aquela que possuíam na cidade, foi ressignificado e transformado em 

projeto de porvir a partir de sua interação com os projetos de outros agricultores ecologistas 

(Marcos e Carlos; vide citações anteriores) e de sua inserção dentro do Núcleo Missões. 

Portanto, após muitos anos sem trabalhar com agricultura José e sua esposa voltaram a 

praticá-la, dessa vez seguindo padrões ecológicos. 
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A trajetória da agricultora ecologista Joana é um pouco distinta. Depois de casar ela 

continuou trabalhando com agricultura convencional junto ao marido durante 7 anos. Na 

propriedade pequena eram realizados o cultivo de milho junto à produção leiteira e ao plantio 

de uma horta para o consumo familiar. Nesse período o marido de Joana trabalhou em uma 

granja de porcos para complementar a renda familiar. Depois de 7 anos nessa propriedade a 

família foi morar na cidade durante 4 anos. Joana trabalhou em um mini-mercado e numa 

pensão e seu marido em uma distribuidora de bebidas. Como não se adaptaram ao trabalho e à 

vida na cidade decidiram voltar ao meio rural e continuaram a trabalhar com as produções que 

desenvolviam anteriormente. Joana relatou que a família não tinha como prática a utilização 

de agrotóxicos no milho e na horta, apenas o uso de alguns adubos químicos e do glifosato no 

controle de algumas gramíneas. 

Depois de retornar ao meio rural, Joana apostou na produção hortigranjeira e 

conseguiu, através do auxílio de um técnico do escritório municipal da Emater/RS-Ascar, se 

inserir na feira que era realizada no Mercado Público de Santa Rosa. A partir do contato com 

esse técnico, que a indicou aos técnicos do escritório regional da Emater/RS-Ascar e aos 

técnicos da Arede, Joana passou a receber orientação técnica sobre agroecologia e foi inserida 

no grupo ecologista de Santa Rosa. Nas palavras da agricultora: 

 

É que como com a Emater vai papo pra lá e papo pra cá, daí apareceram lá. O Tiago que é 

o, até hoje ainda, o cabeça da Arede. Daí vieram esses lá em casa, visitaram e logo deram 

o ok porque não tinha, tipo, o que não... Só tipo, que nem, às vezes, a gente passava na 

beirada da estrada, algum lugar, secante, daí ele disse “Isso não pode acontecer mais que 

a partir de agora, se vocês querem entrar, tem que ser só roçadeira” [...] e agora já faz 5, 

6 anos que a gente não usa [glifosato] em nenhum lugar na propriedade, tipo, nem mais lá 

nos fundos. Porque do começo, quando a gente começou a entrar nos orgânicos, lá 

embaixo no milho não fazia mal, só ali na horta tu não podia [...] (Agricultora Ecologista 

Joana). 

 

Desde que retornou ao meio rural a família de Joana continuou investindo na produção 

de hortigranjeiros. Em seu caso, duas mudanças marcaram a reorientação do projeto de vida 

familiar: a não adaptação ao trabalho e à vida urbana, que resultou no retorno ao meio rural e 

ao trabalho com agricultura parcialmente convencional, e o convite feito pelos mediadores da 

Emater/RS-Ascar e da Arede para integrarem um grupo de produtores orgânicos, que resultou 

em nova reformulação do projeto de vida da família, desta vez envolvendo uma nova 

concepção de agricultura.  

Diferente dos casos de José e Joana, o relato da agricultora ecologista Renata deu 

conta de que o seu retorno ao meio rural fazia parte do projeto de vida que ela havia delineado 

para si desde a adolescência. Durante a infância e a adolescência ela trabalhou com a mãe na 
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propriedade familiar para a subsistência, enquanto seu pai trabalhou como assalariado rural. 

Na juventude ela se envolveu no movimento sindical rural, foi representante de comissões 

municipais, estaduais e nacionais de jovens ligadas aos STRs e à Contag. Depois de 8 anos 

atuando como representante sindical, Renata realizou um financiamento pelo Programa 

Nacional de Crédito Fundiário e adquiriu uma área de terra no meio rural na qual passou a 

residir com a família. Isso aconteceu em 2007, ano em que o Núcleo Missões foi aceito como 

integrante da Rede Ecovida de Agroecologia. Ao longo de toda a conversa com essa 

agricultora foi possível perceber que seu interesse por trabalhar com agroecologia foi sendo 

construído e reforçado aos poucos durante sua trajetória de atuação na área sindical e junto a 

algumas ONGs envolvidas no trabalho com agroecologia. Nas palavras de Renata: 

 

[...] Então, foi uma experiência sindical que eu vivi. Mas sempre o meu projeto de vida foi 

comprar uma área rural e vir morar no meio rural. Desde os 12 anos era o meu sonho. [...] 

Eu consegui realizar [...] a gente veio residir aqui. Então eu saí da direção estadual e 

passei a trabalhar aqui, mais vinculada às ONGs [...] Trabalhei, também, sempre com 

esses trabalhos na propriedade e o trabalho junto aos movimentos sociais. [...] na verdade, 

a gente sempre acompanhou esse tema da agroecologia meio que em rede. [...] Porque eu 

já conhecia o Guilherme e o Tiago que eram pessoas que estavam sempre envolvidas nesse 

processo. Então, a partir daquele momento que a Rede Ecovida conseguiu, através da 

Arede, ter esse processo de certificação, então, a gente sempre seguiu participando junto 

em todas as plenárias da Rede Ecovida, aqui na região, pra se inserir no processo 

(Agricultora Ecologista Renata). 

 

As mudanças na trajetória dessa agricultora revelam a tentativa concomitante de dar 

continuidade aos trabalhos agrícolas, que eram desenvolvidos pelo seu grupo familiar, e de 

participar dos movimentos sociais e de representação sindical dos agricultores familiares da 

região. Como não foi possível a reprodução social de toda a família na propriedade dos pais 

de Renata, ela optou por trabalhar junto aos sindicatos da região e às ONGs do RS, sempre se 

atualizando sobre a discussão em torno da agroecologia e do trabalho desenvolvido na Rede 

Ecovida, até que conseguiu comprar um pedaço de terra para a família e iniciar a transição da 

produção na propriedade diante da sinalização da aceitação do Núcleo Missões como 

integrante da Rede Ecovida. De 2007 a 2016 sua família trabalhou na viabilização da 

produção ecológica para participar do processo de certificação participativa no qual foi 

aprovada em 2017. No entanto, ela e o marido ainda conciliavam o trabalho agrícola na 

propriedade com atividades urbanas desenvolvidas durante alguns dias da semana porque a 

produção comercializada não era suficiente para sustentar a família. 

Se, até aqui, percebemos que entre as famílias agricultoras ecologistas de inserção 

recente houve maior interação com a vida na cidade e com alguns grupos urbanos, o caso da 

agricultora ecologista Susana reforça esse entendimento e explicita outras características 
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desse grupo de agricultores. Susana nasceu, viveu e trabalhou na cidade até se aposentar. 

Apesar de parecer se tratar de um destino inusitado, a fala dessa agricultora revela que há 28 

anos atrás seu projeto de vida e do marido, para quando se aposentassem, já estava delineado. 

Eles desejavam sair da cidade e viver “sossegados” no meio rural, com maior qualidade de 

vida. Segundo ela, sua rotina de trabalho em uma cidade grande era extenuante e depois que 

todos os filhos saíram de casa o casal decidiu voltar para a região onde nasceu e organizar um 

sítio na propriedade que já haviam adquirido durante os anos de trabalho na cidade. A 

intenção inicial era produzir alimentos para o consumo familiar na horta e no pomar, sendo 

que a ideologia de que esses produtos fossem orgânicos e saudáveis já estava presente. Porém, 

a fala dessa agricultora também revela que não era objetivo da família produzir esses 

alimentos em escala comercial:  

 

[...] daí eu digo [quando recebeu o convite dos extensionistas da Emater/RS-Ascar] “Ai! 

Eu nem quero. Eu quero sossego”. Daí ‘Não! Mas não sei o quê... pá, pá’. Daí, um pouco, 

eu também, acostumada a estar no meio do povo, eu não iria ficar muito tempo parada 

sozinha no meio do mato. Né? Eu digo “Tá! Pra mim não ir pra cidade, vambora! Vamos 

participar” (Agricultora Ecologista Susana). 

 

Ao aceitar a proposta feita pelos extensionistas do escritório municipal da Emater/RS-

Ascar, a agricultora ecologista Susana passou a experimentar um conjunto de conhecimentos 

e técnicas de plantio e manejo que não eram comuns à sua trajetória urbana. No entanto, ela 

conciliou essa nova experiência que estava vivenciando com seu antigo habitus: fez uso das 

disposições incorporadas no relacionamento com grupos urbanos para conquistar os 

consumidores. As experiências de trabalho que teve no comércio a levaram a investir na 

divulgação dos seus produtos e das atividades que desenvolve no sítio através de um site na 

internet. Segundo ela, em relação aos cultivos que ela não dominava ou ainda desconhece, 

suas fontes de auxílio para sanar dúvidas e os problemas que surgem na produção orgânica 

são os sites de busca, como Google, o grupo de WhatsApp do Núcleo Missões, onde os 

agricultores e técnicos trocam informações, e os mediadores técnicos da Emater/RS-Ascar e 

da Arede a quem ela recorre.  

As trajetórias das famílias ecologistas de inserção recente revelam que a maioria delas 

possuem experiências vivenciadas na infância e alguma ligação afetiva com o meio rural. 

Apesar de muitas delas terem trabalhado ou vivido na cidade por alguns períodos, as 

memórias afetivas sobre o meio rural que são mobilizadas por essas famílias configuram 

pontos de sustentação importantes para seus projetos de vida e para a identidade de 

agricultores(as) ecologistas que afirmam atualmente. Nesse sentido, a procura por alguma 
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prática ou ideologia anterior que já demonstrasse afinidade com os princípios da agroecologia 

é utilizada para dar significado às escolhas e às mudanças que essas pessoas decidiram 

realizar em suas vidas ao entrar no Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia.   

 

4.1.3 Considerações sobre a semelhança dos projetos de agroecologia das famílias 

agricultoras 

 

No intuito de perceber as semelhanças entre os projetos de vida das famílias 

agricultoras ecologistas históricas e das famílias de inserção recente no Núcleo Missões 

importa compreender as relações que são estabelecidas entre memória, identidade e projeto. A 

respeito disso, Velho observa que  

 

A consistência do projeto depende, fundamentalmente, da memória que fornece os 

indicadores básicos de um passado que produziu as circunstâncias do presente, sem 

a consciência das quais seria impossível ter ou elaborar projetos. [...] O projeto e a 

memória associam-se e articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos 

indivíduos, em outros termos, à própria identidade (VELHO, 2003, p. 101, grifo do 

autor). 

 

Por isso é recorrente ouvir das famílias agricultoras ecologistas, tanto das históricas 

quanto daquelas de inserção recente, que elas já tinham alguma consciência mínima e/ou 

desenvolviam, no manejo das propriedades, práticas menos nocivas ao meio ambiente e à 

saúde familiar. São essas memórias, retomadas e ressignificadas nos discursos de acordo com 

o projeto de vida atual, que dão sentido e coerência à identidade com a qual essas pessoas se 

identificam e às ações que desenvolvem no presente. Essa maneira de conceber as relações 

entre passado, presente e o que se espera do futuro também permite compreender como os 

diferentes tipos de crises pessoais, ao longo das trajetórias conhecidas, levaram essas famílias 

a se tornarem famílias agricultoras ecologistas. Algumas crises percebidas envolveram a 

intoxicação por uso de agrotóxicos e problemas de saúde decorrentes; incapacidade de manter 

a reprodução social familiar praticando agricultura convencional; divisão da herança familiar 

e redução da propriedade; morte de cônjuge e reorientação das atividades desenvolvidas na 

propriedade; saída dos filhos de casa e aposentadoria do casal; e a falta de fornecimento de 

produtos alimentícios para a empresa familiar. As decisões tomadas para solucionar esses 

impasses foram afetadas, em uma certa altura, pelas relações que os agentes desenvolveram 

com outros indivíduos que tinham projetos de vida voltados, de uma forma ou de outra, para a 
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agricultura alternativa ou para a agroecologia, fossem esses indivíduos agricultores ou 

mediadores sociais. 

Assim é possível entender, conforme Bourdieu (2006), as séries de posições ocupadas, 

ou seja, os estados sucessivos de envelhecimento social desses agentes no espaço de 

possibilidades segundo o qual realizam suas escolhas e definem seus projetos. A diversidade 

de experiências vivenciadas na interação com coletividades que possuem projetos mais 

amplos, como a Rede Ecovida, permite aos indivíduos dessas famílias ressignificar suas 

trajetórias e se identificarem como agricultores(as) ecologistas ou produtores(as) 

orgânicos(as), sendo que o uso dessas identidades varia conforme os públicos para os quais se 

apresentam. É perceptível nas falas das famílias que quando seus interlocutores são pessoas 

da própria Rede Ecovida, seus pares e os mediadores, a identificação como agricultor(a) 

ecologista ou agroecologista é mais frequente. Contudo, em muitas situações, mesmo entre 

seus pares e, principalmente, diante dos consumidores é mais recorrente ouvir essas pessoas 

se identificarem como agricultores(as) ou produtores(as) de orgânicos.  

A respeito das identidades que mobilizam diante do público consumidor, o agricultor 

ecologista João afirmou que ele se apresenta “[...] como produtor de hortigranjeiro. Se eu vou 

dizer que sou produtor orgânico uma minoria vai saber o quê que é! Não entendem isso. Eu 

vou sempre dizer que eu sou produtor de hortigranjeiros. Pequeno produtor hortigranjeiro”. 

Isso ocorre principalmente em municípios menores e com população predominantemente 

agrícola, sendo uma queixa comum entre as famílias ecologistas históricas entrevistadas. 

Segundo os relatos, há dificuldades para estabelecer e justificar uma distinção entre alimentos 

convencionais e agroecológicos. Mesmo algumas prefeituras, que realizam o pagamento do 

PNAE aos agricultores, não cobrem o valor de 30% a mais sobre os produtos com certificação 

orgânica destinados para as escolas (um bônus previsto na legislação). Até onde foi possível 

saber, somente as entregas realizadas na Unicooper são acrescidas dessa porcentagem no 

valor do pagamento. Fora isso, um público restrito de professores, profissionais liberais e 

pessoas sob prescrição médica procuram esse tipo de alimento por estarem conscientes de sua 

qualidade e seu valor nutricional, principalmente, em municípios maiores como Santo Ângelo 

e Santa Rosa. Mesmo assim, as famílias do grupo ecologista de Santa Rosa relataram que essa 

procura se restringe a pontos de venda específicos, como a Unicooper, e não é comum ocorrer 

no Mercado Público onde é realizada a Feira do Produtor e onde a maioria dos agricultores 

participantes comercializa sua produção agrícola convencional. 

Porém, não foram todas as famílias agricultoras ecologistas que se queixaram da falta 

de conscientização do público consumidor em relação aos alimentos orgânicos e 
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agroecológicos ou da dificuldade em agregar valor sobre sua produção. As falas dos 

mediadores sociais também destacaram repetidamente que a demanda por esse tipo de 

alimentos é crescente na região e que faltam produtos no mercado. Contudo, os discursos 

revelaram que a recepção dos consumidores aos alimentos agroecológicos ainda varia 

bastante conforme o local. 

 

Hoje o povo de Santa Rosa negocia, inclusive, com Santo Ângelo, com um grupo de 

consumidores de Santo Ângelo, enquanto que nos municípios mais pequenos a venda é 

local. Então são dois pesos com leituras bem, bem diferentes. [...] Então, isso a gente 

também tem percebido dentro da Rede Ecovida. Os agricultores mais antigos que 

participam de feiras têm tão estabelecida essa relação com o consumidor que não... que [o 

selo e o certificado] é mais uma coisa, mais um adereço do que uma necessidade 

(Mediador Técnico-Político Guilherme). 

 

[...] É que nem as feiras que nós fizemos ali. Nas feiras a gente coloca uma faixa e coloca 

“Esse produto é orgânico”. Né? Tu faz uma faixa e põe de todos os produtores do nosso 

grupo, põe todos os produtos ali. Através da cooperativa [Coopaden] a gente faz a feira, 

com o apoio da Secretaria da Agricultura. [...] No geral, assim, é um município pequeno, 

ele tem menos de 3 mil habitantes, são 2.866 habitantes, então é um município pequeno. E 

é difícil, assim, de tu agregar preço e dizer para essa população, que também é oriunda da 

agricultura, que aquele produto vale mais porque não é... não tem veneno. [...] Geralmente 

os preços se equivalem. É um preço único (Agricultora Ecologista Carla). 

 

[…] Tem alguns que dão importância, mas é bem poucos, é mais quem tem um grau de 

escolaridade maior que dá esse [valor ao alimento orgânico]. Por exemplo, os professores 

do CPERS, ligados ao ensino público, eles dão muito valor pra isso, têm um grupo de 

consumidores consciente. Mas a gente não tem essa valorização do senso comum, digamos. 

As pessoas, assim, estão mais atrás da questão do preço, né, lá na feira do produtor tu vê 

nitidamente isso. O pessoal que vai lá vai pelo preço e não pela qualidade. Ou pelo que ele 

vê. Se ele vê uma enorme beterraba lá e as outras estão meio pequeninhas ele vai naquela 

grandona, né! Então, ele é muito pelos olhos, não pela qualidade, pela questão nutricional. 

Então, isso ainda tem muito o que melhorar [...] (Agricultora Ecologista Renata). 

 

[...] Faz dois anos que foi montado um grupo de consumidores lá em Santo Ângelo. Iniciou 

com 50 participantes há 2 anos atrás. Hoje são 250 cadastrados e aonde que a 

comercialização acontece através da Unicooper, que é a central das cooperativas. Então, 

eles [agricultores ecologistas de Santa Rosa] entregam o produto na Unicooper, o produto 

orgânico, e a Unicooper leva até o grupo de consumidores. Esse grupo de consumidores 

está acompanhando as atividades do Núcleo, sempre são convidados a participar quando 

tem plenária, quando tem encontros. E, inclusive agora, nós temos dois encontros 

previstos, de consumidores. [...] esse grupo de consumidores de Santo Ângelo [vai] vir 

visitar essa propriedade orgânica com a trilha, essa que eu citei, e fazer a visita na 

propriedade, conversar com os agricultores e eles fazem questão de vir conversar com os 

agricultores. Então eu acho que o consumidor, pelo menos desse grupo que eu acompanho, 

esse grupo de consumidores, que eu conheço e que eu estou acompanhando desde o início, 

eles buscam bastante o produto orgânico, eles questionam bastante. E, assim ó, eles 

valorizam muito, muito o trabalho que o agricultor desenvolve para esse tipo de produção. 

Então, eu vejo, assim, que os consumidores também estão [conscientes]. E eles, outra coisa 

que eu acho bacana nesse grupo é que eles próprios pedem para os agricultores o que eles 

querem, inclusive buscam. Até vieram rizomas, esses dias, de um produto, cúrcuma, que 

eles queriam e os produtores não tinham. Eles buscaram os rizomas e passaram para nós 

entregarmos para os agricultores fazerem cultivos. [...] Então tem esse diálogo aonde eles 

também falam do que eles querem consumir. [...] No meu ponto de vista o mercado está 

aberto, sedento por mais produtos orgânicos, desde uma simples hortelã que lá na 

propriedade ele [agricultor] nem dá bola, ele tem a hortelã lá e pronto, mas o consumidor 



115 

fica enlouquecido quando ele vê um macinho de hortelã. Então, eu acho que tem um campo 

aberto aí viu (Mediadora Técnica Carmen). 

 

No caso do consumidor nós temos ali o mercado [Unicooper] que tem aquele cliente que 

não quer saber preço, ele acredita e daí quando entra para o lado das hortaliças lá, do 

tomate, que é muito complicado, ele chega e diz “Olha. É mesmo limpo?”. [...] tem gente 

lá que só come produto biológico, só produto limpo, a produção, a alface tem que ser 

daqui e vai longe buscar. Por quê? “Ah, não, porque eu tive um caso na minha família”. O 

outro trabalhava na área e foi intoxicado. O outro surgiu um câncer por causa disso e 

daquilo, foi diagnosticado que era. Então, tem esse lado aí. [...] Porque ele não está 

buscando só porque acha que é bonito. É porque o outro é alérgico a tal coisa e não pode, 

então. Mas está aumentando muito a procura por produto limpo, produto natural, porque o 

povo está vendo, está vendo que a saúde compromete exatamente aí (Mediador Técnico 

Ernani). 

 

[...] não melhorou [a venda] porque a gente não aumentou a produção. Mas a venda... ela 

tem valorizado. Por exemplo, assim ó. Eu sou procurado por pessoas, assim, que querem 

comprar. Só que é um... o freguês que procura realmente o orgânico ele é pequeno, aqui 

[no Mercado Público] dá para dizer que, talvez, 5%. Só que tem um problema. Como o 

nosso grupo é pequeno, [...] nós não temos muitas opções [de produtos]. Então a pessoa 

“Tu tem isso? Tu tem aquilo?”. E se aquilo que eu não tenho os outros [agricultores do 

grupo] tivessem a gente podia suprir isso [...]. Aí nós iríamos vender mais. [...] Sabe? Esse 

lado, da falta de produção, prejudica muito com o tempo. Mas se o grupo fosse maior e o 

freguês fosse sentir firmeza, de ver que o que eu não tenho os outros têm, seria muito 

melhor [...] (Agricultor Ecologista João). 

 

Porque, às vezes, a pessoa também fica com medo de produzir muito e não conseguir 

mercado pros [produtos]. Entende? Ou a maioria mora longe. Porque que nem nós, ali em 

Santa Rosa, a gente tem 90 e poucos mil habitantes. Então, nós temos mais chance de 

vender o nosso produto do que alguém que mora longe, de uma cidade [pequena]. Né? [...] 

Ou, às vezes, assim, o que eu percebo, as pessoas vão lá em casa, tipo, olham um vidro de 

conserva, ou qualquer outra coisa, ou 1 kg de quiabo, como já aconteceu, daí perguntam a 

quanto vende[mos]. Daí, vamos dizer, que nós vendemos o quilo de quiabo a R$12,00 

“Nossa! Vocês... Isso é muito caro! Nós não conseguimos mais do que R$3,00”. Porque 

eles não têm para quem vender. Nós temos opção! Entendeu? Então, eles acabam que eles 

baixam os preços das coisas lá em baixo e daí isso não te traz lucro nenhum e nem ânimo 

de trabalhar. Né? Porque tu não vai ficar plantando “Ai! É tudo muito bonito, é tudo muito 

legal”, mas tu não pode, também, trabalhar só no amor. Né?! (Agricultora Ecologista 

Maria). 

 

Nesse sentido, uma leitura possível para dar conta desta situação aparentemente 

contraditória é que, além das diferenças culturais locais que configuram diferentes modos de 

recepção dos alimentos agroecológicos pelos consumidores, as famílias agricultoras 

ecologistas apresentam entre si habitus, inserções sociais e, também, capitais culturais 

distintos que conformaram durante suas trajetórias de vida. Assim, as famílias ecologistas de 

trajetórias históricas possuem suas freguesias estabelecidas com base na confiança e 

conseguem comercializar a maior parte de sua produção em escala municipal, mesmo que os 

consumidores não exijam certificado de produção orgânica e que não seja prática comum 

entre eles pagar valores maiores pelos alimentos adquiridos. Essas famílias constituíram seus 

habitus com base em uma inserção social na qual a agricultura ecológica é entendida 

predominantemente como uma prática agrícola e um modo de vida, não havendo maiores 
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contatos ou circulação entre públicos urbanos. A exceção a isso se dá no caso dos agricultores 

históricos que trabalham com alimentos agroindustrializados, como o açúcar-mascavo, o 

melado e a rapadura. Eles são procurados por padarias, supermercados e atravessadores que 

desejam adquirir os produtos orgânicos para fornecer a públicos consumidores desejosos de 

alimentos mais naturais, não acrescidos de ingredientes químicos, como corantes, 

aromatizantes e conservantes. As famílias produtoras desses alimentos relataram que sua 

produção aumenta anualmente e, mesmo assim, não conseguem suprir as demandas realizadas 

por novos clientes.  

Por outro lado, entre as famílias agricultoras ecologistas de inserção recente no Núcleo 

Missões percebeu-se que suas trajetórias urbanas, a inserção social distinta na agricultura 

ecológica e os capitais culturais dos(as) filhos(as) ajudam a estabelecer estratégias de 

produção e comercialização diferenciadas e inovadoras no intuito de atingir públicos 

consumidores específicos. Assim, por exemplo, a agricultora ecologista Susana aproveitava os 

conhecimentos da filha, que trabalhava com marketing e design gráfico digital, para gerir e 

manter uma página na internet e um canal no Youtube através dos quais divulgava seu 

trabalho com produção orgânica, explicava e demonstrava detalhes sobre o processo 

produtivo e recebia encomendas dos consumidores. Susana relatou não perceber diferenças 

em relação à consciência dos consumidores, mas disse entender que é a forma como as 

famílias estabelecem suas relações de comercialização e o trato com os consumidores que 

altera o resultado das vendas: 

 

Eu acho que a consciência é a mesma. Eu acho que é tranquilo. É claro que difere muito de 

pessoa pra pessoa porque, às vezes, bate mais o santo de um com o outro. Então a amizade 

que tem entre consumidor e entregador, aqui, e fornecedor é diferente, né. Eu tenho uma 

amizade porque eu sou muito falante, então, pra mim todo mundo é legal (Agricultora 

Ecologista Susana). 

 

Assim, além de conhecer e implementar estratégias diferenciadas de divulgação e 

apresentação dos alimentos, essa agricultora disse que se sente bem em meio aos públicos 

urbanos por estar “acostumada a estar no meio do povo” desde a época em que trabalhou em 

cidades maiores. Seu longo tempo de experiência interagindo e atendendo outras pessoas 

ajudou a construir uma postura mais desinibida. O mesmo ocorre com o agricultor ecologista 

José, acostumado a interagir cotidianamente com públicos urbanos e viajar pela região e para 

outras regiões do RS para realizar entregas dos produtos da padaria e da agroindústria muito 

tempo antes de sua família assumir o trabalho com agricultura orgânica e com a produção do 

melado orgânico. Compreende-se que essas são situações bastante diferentes daquelas 
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famílias agricultoras tradicionais, acostumadas a interagirem com os citadinos em situações 

bem específicas, geralmente apenas um ou dois dias na semana para a comercialização, e que 

mantêm certo habitus camponês, ou seja, adotam posturas mais inibidas diante do público. 

Soma-se à isso o fato de que é a percepção sobre a recepção dos produtos pelos consumidores 

que influi na dinâmica de criação dos preços pelos agricultores. De maneira que algumas 

famílias já perceberam maior demanda e valorização sobre os alimentos que produzem, o que 

também abriu espaço para agregarem valor nas vendas diretas que realizam nas feiras e em 

suas propriedades, como pode ser visto, nos relatos anteriores, na fala da agricultora 

ecologista Maria. 

Nesse sentido, as trajetórias dessas famílias ecologistas de inserção recente na 

agricultura ecológica revelam que sua maneira de olhar para a agroecologia e para a relação 

que mantêm com os consumidores urbanos é um pouco diferenciada do olhar que os 

agricultores históricos têm a respeito. O fato de terem residido e convivido com grupos 

urbanos, que demonstra outro tipo de inserção social na agricultura, permitiu aos agricultores 

ecologistas do segundo grupo estudado criar estratégias diferenciadas para definir quais 

alimentos desejam produzir, para quais grupos e qual a melhor maneira de comercializa-los. 

Sobre os canais de comercialização utilizados pelas famílias agricultoras ecologistas 

os principais são as feiras; os mercados institucionais, PNAE e PAA; os pontos de venda das 

cooperativas de agricultura familiar; a Unicooper; a entrega de cestas de produtos sob 

encomenda; as vendas de casa em casa; a comercialização para mercados, fruteiras e padarias 

(principalmente no caso do açúcar-mascavo, melado e rapadura); e a venda diretamente nas 

propriedades, em menor quantidade. No caso dos grupos formados a menos tempo, as 

estratégias de divulgação da produção envolvem os anúncios nas rádios, a exposição de 

banners junto às bancas dos feirantes, a realização de trilhas ecológicas nas propriedades e 

atividades do tipo “compre e colha” como foi proposto por alguns produtores de frutas. 

Algumas dessas dinâmicas podem ser vistas na Figura 7 e na Figura 8. 
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Figura 7 – Banner exposto por uma família agricultora no Mercado Público de Santa Rosa 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 8 – Parreiral de uma propriedade onde os consumidores podem colher as uvas 

 

Fonte: Arquivo da Emater/RS-Ascar. 

 

A comercialização para geração de renda e sustento das famílias é um fator de extrema 

importância para os agricultores e agricultoras do Núcleo Missões da Rede Ecovida de 
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Agroecologia. Contudo, as diferentes formas de recepção dos produtos pelos consumidores 

revelam que a tendência de aumento do ganho financeiro por comercializar os alimentos 

orgânicos ou ecológicos com preços mais elevados não é regra. Além disso, muitas famílias 

se queixaram que enfrentam dificuldades como a falta de mão-de-obra para os cultivos 

agroecológicos que exigem trabalho redobrado. Mesmo que, em alguns casos, haja um dos(as) 

filhos(as) trabalhando na propriedade com os pais, a idade em que se encontram muitos casais 

já se tornou fator limitante para a realização de trabalhos físicos, impactando negativamente a 

possibilidade de aumento da produção. Por outro lado, também há dificuldade de encontrar 

peões ou mesmo pagar por seus serviços para manter a produção por longos períodos de 

tempo.  

Diante dessas situações relatadas pelas famílias, procurou-se outros fatores destacados 

como positivos e motivadores para seguirem na produção orgânica e agroecológica. Entre eles 

foram citadas relações consideradas fundamentais na agroecologia, assim como outros 

valores, como pode ser visto na Figura 9. 

 

Figura 9 – Características positivas da agroecologia segundo as famílias agricultoras 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Foi possível perceber nas falas das famílias entrevistadas que a agroecologia é 

entendida por elas como um modo de vida que ultrapassa a adoção de determinadas práticas e 

tecnologias no desenvolvimento da agricultura para a produção de alimentos saudáveis e de 

qualidade para os consumidores urbanos. Esse também é um fator que orienta suas ações, mas 

além do que envolve a comercialização e o ganho econômico, praticar agroecologia em rede 

gerou possibilidades dessas famílias trocarem experiências entre si e aprimorou 
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significativamente seus conhecimentos. Isso porque nos momentos de integração realizados 

dentro dos grupos locais, no âmbito do núcleo e nos encontros ampliados são realizadas trocas 

de variedades de sementes crioulas e mudas, trocas de receitas de caldas e compostos 

orgânicos e de receitas culinárias, além dos agricultores e agricultoras compartilharem suas 

experiências de produção exitosas e os desafios que enfrentam.  

A troca coletiva ajuda a ressignificar a importância dos alimentos produzidos pelos 

grupos familiares quando estes entram em evidência durante os intervalos para almoços e 

lanches realizados nas plenárias e nas visitas de pares nas propriedades. O que reflete, na 

opinião dos entrevistados, em sua saúde e qualidade de vida porque procuram, cada vez mais, 

ter o cuidado de não consumir alimentos processados, industrializados e com ingredientes 

transgênicos. Além disso, o cuidado de si e para com o outro, que passa pelo alimento, é 

colocado como ponto fundamental na preservação das relações de confiança entre eles e deles 

com os consumidores, visto que são essas relações que sustentam os grupos e o Núcleo 

Missões como um todo. Segundo eles, isso exige ética, ou seja, a coerência entre o discurso e 

a ação. Discussões a esse respeito foram observadas durante as visitas às propriedades das 

famílias ecologistas, quando estas abordaram sua forma de alimentação, o relacionamento 

coerente com a natureza, especialmente no tocante ao destino do lixo e à forma como o 

indivíduo ecologista percebe e trata os animais. Isso é retratado nos trechos a seguir: 

 

Nós mais fazemos isso por uma futura possibilidade e pela nossa própria saúde. [...] Até 

agora estamos cuidando, fazemos muita restrição em mercado, em tipos de produtos. Já 

sempre olhamos, por exemplo, farinha de origem transgênica a gente não compra, a gente 

fica cuidando isso também, senão não adianta nós... Ainda dependemos muito de alimentos 

de mercado, um ou outro alimento a gente depende para comprar no mercado, mas aí a 

gente também já começa a fazer restrição de certos produtos condicionais (Agricultor 

Ecologista Cleiton).  

 

Ou, às vezes, um vizinho ou algum conhecido que entra no assunto de orgânicos, a gente 

conversa para evitar que ocorra a depredação das espécies também. Porque as pessoas, às 

vezes, acham que a joaninha faz mal. E não, ela tem a parte que precisa ter ela. Então a 

gente faz um trabalho de divulgação [...] Assim como as abelhas e o todo. A gente sempre 

procura divulgar. Eu divulgo no meu trabalho e na minha vida. Mas como a gente diz, a 

gente vive o orgânico e fala do orgânico e é uma qualidade de vida. Eu acho que todo 

mundo busca ter uma qualidade de vida, a saúde depende de nós, saber o que nós estamos 

produzindo, consumindo e vendendo para as outras pessoas (Agricultora Ecologista 

Carla). 

 

Eu acho que uma coisa muito importante [...] às vezes não é só aquele não botar o veneno, 

não botar o adubo químico. Porque a gente trabalha muito em cima disso “Eu não uso 

veneno e eu não uso...”. Às vezes, a propriedade tem muitos outros problemas. [Não 

adianta não botar veneno e jogar a sacolinha plástica no pátio]. [...] É, para tudo. Ela 

tem que ser a propriedade num todo (Agricultor Ecologista Claudir. Em negrito está a fala 

da Agricultora Ecologista Carla). 
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É por esse conjunto de características que compõe o ser agricultor ou agricultora 

ecologista que a agroecologia é entendida pelas famílias como um modo de vida. Ou seja, um 

projeto de vida individual que foi constituído em relação ao projeto mais amplo da Rede 

Ecovida de Agroecologia e que orienta as ações desenvolvidas pelas famílias no presente com 

o objetivo de concretizar esse modo de vida no futuro. O reconhecimento e a valorização 

ampla por parte dos consumidores são pontos a serem alcançados futuramente por meio da 

implementação dos projetos individuais desses agentes em constante reformulação. Dessa 

maneira, a experiência coletiva partilhada pelas famílias também atua como motivador para 

continuarem diante dos desafios que enfrentam. 

Aqui é importante observar que mesmo a agroecologia sendo entendida como um 

modo de vida isso não significa que essas famílias ecologistas tenham incorporado totalmente 

os preceitos ecológicos em suas práticas agrícolas e cotidianas. Ao longo da pesquisa de 

campo percebeu-se em vários momentos que as famílias ainda se esforçam para assimilar 

algumas práticas, que variam de um caso para outro, consideradas dentro da Rede Ecovida 

como características do agricultor e da agricultora ecologista. Assim, “ser 100% ecologista” é 

considerada por muitos uma meta a ser alcançada. Contudo, o fato de serem agricultores 

ecologistas com certificação orgânica e continuarem a incorporar novos conhecimentos e 

práticas ecológicas em seu cotidiano não significa que suas ações sejam incoerentes. Se a 

constituição de um habitus em relação à uma nova forma de ser e existir implica a assimilação 

de novas razões práticas para a ação, os resquícios de práticas anteriores, comuns a uma 

antiga forma de ser e existir, não tornam essa nova forma de ser incoerente. Portanto, ser e 

agir como agricultor ou agricultora ecologista é uma forma de existência que se dá no 

cotidiano e, nesse sentido, as famílias ecologistas entrevistadas ainda não possuem um habitus 

“agroecológico” em ação. Essa questão será melhor demonstrada no capítulo seguinte. 

 

4.2 TRAJETÓRIAS E PROJETOS DOS MEDIADORES 

 

Como já foi dito anteriormente, no intuito de delimitar melhor, no próximo capítulo, as 

relações de mediação estabelecidas entre os agricultores ecologistas e os mediadores 

vinculados ao Núcleo Missões optou-se por realizar uma distinção entre os medidores 

técnicos e os mediadores técnico-políticos. Essa distinção tem por base as trajetórias 

individuais e as experiências coletivas vivenciadas pelos mediadores. De modo que o trabalho 

de mediação realizado pelos mediadores técnico-políticos se define por – além de oferecer 

assistência técnica sobre os cultivos, mediar questões sociais e facilitar o acesso dos 
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agricultores às políticas públicas – realizar contatos políticos37, manter e fortalecer os 

vínculos38 necessários à construção de novas políticas públicas, projetos e propostas que 

levem o trabalho com agroecologia, da Rede Ecovida e do Núcleo Missões, adiante. Para 

detalhar e explicar melhor como isso ocorre, nos subitens abaixo são descritas as trajetórias 

dos sete mediadores entrevistados para esta pesquisa. 

 

4.2.1 Mediadores técnico-políticos 

 

4.2.1.1 Mediador Guilherme 

 

O mediador Guilherme possui formação em Engenharia Agronômica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ingressou no curso em 1987 e em seu 

relato destacou que sua aproximação com a discussão ambiental se deu dentro do diretório 

acadêmico desse curso. Importa relembrar que a década de 1980 foi uma época de 

efervescência das discussões ambientalistas mundiais e no Brasil, com emergência, no RS, de 

figuras como os agrônomos José Lutzenberger e Sebastião Pinheiro realizando denúncias 

sobre os venenos agrícolas. Discussões em torno de propostas de agricultura alternativa 

ocorreram nos diretórios acadêmicos dos cursos de Agronomia e nos Encontros Brasileiros de 

Agricultura Alternativa (EBAAs). Para o mediador Guilherme a época da graduação foi 

marcante para que sua formação se voltasse ao tema da ecologização da agricultura e para o 

estabelecimento de parcerias com colegas de curso que mais tarde vieram a trabalhar em 

outras instituições. 

Por volta do final de 1992 e início de 1993, quando já estava formado e por conta de 

um projeto de diversificação da produção agrícola desenvolvido entre UFRGS, Emater/RS-

Ascar, Embrapa, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) e Cotrirosa, no 

qual se inseriu durante a graduação, o mediador Guilherme começou a trabalhar numa filial da 

Cotrirosa, no município de Porto Lucena, prestando assistência técnica na área da fruticultura 

tropical aos pequenos agricultores beneficiados por esse projeto. Contudo, segundo ele, a 

proposta da Cotrirosa por buscar a produção de alimentos diferenciados das monoculturas da 

                                                           
37 Neste trabalho entende-se pelas expressões “contatos políticos” ou “relações políticas” toda relação de 

mediação estabelecida com a finalidade de desenvolver ações políticas tácitas com medidas e resultados 

mensuráveis no cotidiano dos agricultores ecologistas do Núcleo Missões. A realização dessas ações políticas 

pode envolver agentes vinculados a siglas partidárias, porém entende-se que a promoção político-partidária 

não é o objetivo primeiro de sua realização pelos mediadores envolvidos.  
38 Com ONGs, entidades, cooperativas, associações, sindicatos, outras redes do universo ecológico, etc. 
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época esbarrou na falta de conhecimento dos técnicos que continuavam receitando 

agrotóxicos. Em 1996, Guilherme passou a trabalhar no Departamento de Extensão Rural 

(DER) da escola Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro 

(FUNDEP)39, no município de Braga, atuando junto ao curso Técnico em Agropecuária 

Ecológica até 1998. A passagem por essa escola dos movimentos sociais, como MST, MPA, 

MAB, sindicalismo da CUT-Rural, contribuiu para que ele estreitasse relações com ONGs e 

instituições como o Cetap, Centro Ecológico, Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste 

Catarinense (APACO), Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 

(ASSESSOAR) que vinham trabalhando com os temas da agroecologia, agricultura familiar, 

autonomia e educação popular. Após 1998, por questões financeiras da escola FUNDEP, o 

mediador Guilherme perdeu seu cargo nessa instituição, prestou concurso público para a 

prefeitura do município de Porto Vera Cruz e passou a assessorar os agricultores familiares 

desse município. Segundo ele, a gestão municipal do período de 1999 propiciou o 

desenvolvimento de atividades na área da produção de fruticultura.  

E assim, tendo previamente estabelecido contatos com ONGs e movimentos sociais da 

região metropolitana, em virtude de sua formação na UFRGS, e da região Celeiro do RS, 

devido ao período de trabalho na escola FUNDEP, o mediador Guilherme voltou a atuar junto 

aos agricultores da região Fronteira Noroeste e Missões do RS que buscavam alternativas às 

culturas de exportação e junto às cooperativas e associações nas quais esses agricultores 

estavam inseridos. A partir de então ele acompanhou os processos que levaram à constituição 

da Arede e da Unicooper em Santa Rosa, em 2001 e 2002, bem como os processos de 

apresentação e aceitação da proposta de criação do Núcleo Missões da Rede Ecovida de 

Agroecologia nos Encontros Ampliados realizados nos anos de 2005 e 2007. O mediador 

Guilherme participou da abertura do processo de certificação participativa dos agricultores 

ecologistas em 2013. Durante o período de realização desta pesquisa ele era coordenador da 

comissão de ética geral do Núcleo Missões; prestava assistência técnica pela Arede, em tempo 

parcial, para os agricultores ecologistas; assessorava diversos projetos na Arede e na 

Cooperluz; e era coordenador do colegiado de representantes do Território Fronteira 

Noroeste40. 

 

                                                           
39 A importância dessa escola será melhor tratada na seção 4.2.3. 
40 Como política pública o Programa Territórios da Cidadania (PTC) passou a ser efetivamente implementado 

em 2008 pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) tendo como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico, ambiental, sociocultural e 

político-institucional dos territórios e das populações rurais. Para saber mais consultar Delgado e Leite (2015). 
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4.2.1.2 Mediador Diego 

 

O mediador Diego é oriundo de uma família agricultora arrendatária da região 

Fronteira Noroeste do RS. Durante a adolescência e juventude trabalhou na agricultura na 

propriedade familiar e participou da Pastoral da Juventude Rural (PJR) e do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais em seu município. Em 1994, devido às dificuldades da reprodução 

familiar na propriedade, Diego decidiu concluir os estudos de primeiro grau (atual ensino 

fundamental) na escola FUNDEP, em Braga, e deu continuidade, na sequência, aos estudos do 

segundo grau (atual ensino médio) integrados ao curso Técnico em Agropecuária Ecológica 

ofertado nessa mesma escola. Após formado Técnico Agropecuário, com ênfase em 

agroecologia, no ano de 1999 Diego voltou à propriedade dos pais e, durante um período, 

revezou suas atividades na propriedade familiar, testando formas de manejo ecológico nos 

plantios, e no STR de seu município onde realizou alguns trabalhos enquanto dirigente 

sindical. Segundo ele, seu contato inicial com o tema da agroecologia ocorreu durante a 

formação na escola FUNDEP. Também foi possível compreender em sua fala que o gosto 

pela realização do trabalho de assessoria técnica a instituições e entidades representativas 

também se originou a partir de algumas vivências e dos cursos de comunicação popular, 

metodologia de trabalho de base e agente de desenvolvimento rural que ele cursou nessa 

escola. 

Ainda em 1999 o mediador Diego iniciou seu trabalho dentro do setor de comunicação 

e educação da Cooperluz, em Santa Rosa, realizando trabalhos de formação e educação nas 

escolas, no âmbito do PCE, e cursos de formação e prestação de assessoria técnica às famílias 

agricultoras familiares, no âmbito do PAF. Isso ocorreu até o ano de 2001 quando foi criada a 

Arede em Santa Rosa e o mediador Diego, um dos fundadores da ONG, passou a revezar seu 

trabalho atuando meio período na Cooperluz e meio período na Arede. A partir de 2002 ele 

passou a trabalhar somente na Arede como coordenador pedagógico. Em 2003 e 2004 se 

afastou dessa função e teve uma experiência de passagem pelo poder público trabalhando 

como assessor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura municipal de 

Giruá. De 2005 a 2008 voltou a assessorar alguns trabalhos na Arede e, concomitantemente, 

de 2006 a 2008 atuou como professor visitante de cooperação agrícola na escola FUNDEP.  

Em 2007 Diego concluiu o curso de Licenciatura em Filosofia na Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), mas decidiu não atuar como 

professor; seguiu acompanhando o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais e prestando 

assessoria e consultoria para entidades nos anos seguintes. Desde então ele veio 
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acompanhando os trabalhos da Arede e do Núcleo Missões como uma figura de colaboração 

em alguns projetos. De 2009 a 2011 Diego teve uma segunda passagem pelo poder público, 

desta vez como Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura municipal de Giruá. 

Em 2016 ele concluiu o curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional na Unijuí, tendo 

pesquisado sobre os mercados institucionais e seu alcance na região Fronteira Noroeste. 

Quando foi entrevistado por mim, em 2017, o mediador Diego estava atuando como 

colaborador da Arede e seu trabalho principal era como secretário parlamentar do deputado 

federal Elvino Bohn Gass. 

 

4.2.1.3 Mediador Tiago 

 

O mediador Tiago também é filho de agricultores arrendatários da região Fronteira 

Noroeste do RS. Segundo ele, durante sua juventude trabalhou com os pais na propriedade 

produzindo soja, milho e trigo, porém a dificuldade em pagar o arrendamento das terras, que 

entre os anos de 1985 a 1995 era calculado em 33% sobre a produção líquida da colheita, 

praticamente impedia a reprodução familiar na propriedade porque as sobras monetárias das 

colheitas eram pequenas. Durante a juventude ele participou do STR de sua cidade e foi 

liderança da PJR. As lideranças do STR o convidaram para estudar na escola FUNDEP e, no 

ano de 1993, Tiago foi para Braga conhecer a escola, mas decidiu não permanecer lá. Em 

1995 Tiago tomou uma nova decisão, foi estudar e concluiu o primeiro grau, dando sequência 

ao segundo grau integrado ao curso Técnico em Agropecuária Ecológica. Na escola ele se 

especializou e passou a monitorar as atividades de plantio e manejo desenvolvidas com os 

alunos na área de produção. No ano de 2000, Tiago foi transferido pela FUNDEP para a 

cidade de Pontão para coordenar as escolas dos assentamentos rurais. Ele permaneceu em 

Pontão até 2007 quando se mudou para Palmeira das Missões para trabalhar com formação, 

organização e prestação de assistência técnica a um grupo de agricultores organizados numa 

cooperativa de produção de biocombustíveis.  

No ano de 2008, o mediador Tiago voltou para a região Fronteira Noroeste para 

trabalhar na ONG Arede e junto aos agricultores ecologistas, mediadores e técnicos que já 

discutiam a certificação participativa da produção orgânica via Rede Ecovida de 

Agroecologia. Ele conheceu a proposta da Rede Ecovida em 2002, quando ainda trabalhava 

junto à FUNDEP, e a partir de 2008 ele e a equipe técnica da Arede adotaram o critério de 

planejamento anual das atividades da ONG e do Pré-Núcleo Missões, o que resultou na 

efetivação do processo de certificação participativa dos agricultores ecologistas em 2013. 
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Durante o período de 2005 a 2015, o mediador Tiago também aprofundou seus estudos e 

concluiu, por exemplo, os cursos de Produção Agroecológica de animais em Pastoreio Voisin, 

Planejamento Integrado de Propriedades Rurais e a Graduação em Educação do Campo 

ofertados, respectivamente, pelas instituições de ensino FUNDEP, Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).  

No período em que foi entrevistado para esta pesquisa o mediador Tiago atuava como 

gerente de projetos da ONG Arede; realizava atividades de educação, formação e assessoria 

técnica junto aos agricultores das regiões Fronteira Noroeste e Missões; atuava como 

coordenador do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia e como integrante da 

comissão de ética geral que avalia o processo de certificação participativa da produção 

orgânica desenvolvido pelo Núcleo. 

 

4.2.2 Mediadores técnicos 

 

4.2.2.1 Mediador Lúcio 

 

O mediador Lúcio possui formação em Agronomia pela UFSM. Ingressou nesse curso 

em 1983 e tomou contato com a discussão sobre agricultura alternativa no diretório 

acadêmico do curso, junto ao Movimento Estudantil, em contatos realizados nos 

assentamentos da reforma agrária e com alguns professores das áreas de solos e extensão rural 

da UFSM que se aproximavam do tema. Em seu relato, Lúcio pontuou a má visibilidade que 

era dirigida pelo corpo docente aos poucos professores que, de alguma forma, debatiam 

tecnologias alternativas com os estudantes. Durante sua época de graduação, na década de 

1980, foi a participação nos EBAAs e nos espaços de discussão ali realizados que 

contribuíram para que o seu trabalho se voltasse à agricultura alternativa, tomando como 

referências os trabalhos desenvolvidos por Sebastião Pinheiro, pela ONG Associação Projeto 

Tecnologias Alternativas (AS-PTA), no Rio de Janeiro, e por alguns pesquisadores 

vinculados à Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no RS. 

Depois de formado, em 1987, o mediador Lúcio trabalhou por dois anos na filial da 

Cotrirosa, em Porto Lucena. Naquele período, ele e os profissionais do corpo técnico da 

cooperativa buscaram trabalhar indicando aos agricultores o uso do controle biológico nas 

lavouras de soja devido à alta toxicidade dos venenos em pó utilizados na época. A 

Emater/RS-Ascar atuava em parceria no desenvolvimento desse trabalho com a Cotrirosa. 

Entre 1990 e 1999 Lúcio trabalhou nos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar de Porto 



127 

Lucena e Roque Gonzales voltando seus estudos e o trabalho de assistência técnica para o uso 

de tecnologias alternativas como compostagem e plantas medicinais no cultivo e manejo de 

pomares, hortas e gado leiteiro. No ano de 2000, após participar de um processo seletivo 

interno, o mediador Lúcio passou a trabalhar no escritório regional da Emater/RS-Ascar, em 

Santa Rosa, e a partir dali seu trabalho com agroecologia pode se expandir, principalmente 

durante os quatro anos em que houve aproximação entre a instituição Emater/RS-Ascar e a 

temática agroecológica colocada em pauta pelo governo estadual. Desde então ele concluiu 

especializações em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, pela Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2002, e em Homeopatia, pela Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) em 2014, e veio aprofundando o trabalho com essas temáticas junto às famílias 

agricultoras familiares ecologistas e em transição incluídas nas Chamadas Públicas de 

Agroecologia, do MDA, desenvolvidas pela Emater/RS-Ascar na região Fronteira Noroeste e 

Missões do RS. 

Em 2017 o mediador Lúcio atuava como assistente técnico da Emater/RS-Ascar na 

área de sistemas de produção vegetal com enfoque agroecológico; era coordenador da 

Chamada Pública de Agroecologia; acompanhava os trabalhos de certificação participativa 

desenvolvidos no Núcleo Missões e prestava assistência técnica às famílias ecologistas ou em 

transição ecológica. 

 

4.2.2.2 Mediadora Carmen 

 

A mediadora Carmen é formada Tecnóloga em Desenvolvimento Rural pelo Curso de 

Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural (PLAGEDER) da UFRGS, desde 2011, 

e trabalhava como extensionista rural na Emater/RS-Ascar. Sua trajetória de mais de 30 anos 

de trabalho dentro da instituição passa pelos escritórios municipais de Cândido Godói, 

Catuípe e Santo Ângelo onde trabalhou temáticas sociais voltadas às famílias rurais, a 

exemplo de palestras e oficinas sobre saúde, higiene e processamento de alimentos. Em 2012 

Carmen foi aprovada em um processo seletivo interno da Emater/RS-Ascar e passou a atuar 

no escritório regional de Santa Rosa junto à Unidade de Cooperativismo (UCP). Desde então, 

seu trabalho se voltou às cooperativas de agricultura familiar e ela também passou a 

acompanhar as famílias agricultoras ecologistas, sócias das cooperativas, que vinham se 

organizando no Pré-Núcleo Missões em busca da certificação participativa de suas 

propriedades e agroindústrias. Em 2015 ela concluiu o curso de Especialização em Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e em 2016 o curso de Especialização em 
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Segurança Alimentar e Agroecologia, no qual mapeou os desafios enfrentados pelas famílias 

agricultoras ecologistas da região na produção de alimentos. 

Desde que veio acompanhando o trabalho das famílias ecologistas, a mediadora 

Carmen pesquisou e pontuou a temática dos jovens no meio rural. Em 2017 isso resultou no 

recebimento de uma premiação em dinheiro pela apresentação de um artigo em um evento 

internacional. Esse prêmio foi doado por ela para a ONG Arede que investiu e complementou 

o valor do prêmio no pagamento das despesas de uma viajem na qual os jovens rurais, filhos 

de agricultores e agricultoras ecologistas associados ao Núcleo Missões, foram conhecer 

experiências de produção ecológica. Na viajem, que durou três dias, os jovens visitaram 

produtores, uma cooperativa e um sistema agroflorestal na região do Vale do Caí e a Feira dos 

Agricultores Ecologistas (antiga Feira da Cooperativa Coolmeia) em Porto Alegre. 

Além desse incentivo aos jovens rurais, a mediadora Carmen atuava acompanhando o 

processo de certificação participativa desenvolvido no Núcleo Missões; prestava assistência 

aos agricultores ecologistas, principalmente no que diz respeito à legislação e às normas 

sanitárias exigidas para a legalização das agroindústrias; e era facilitadora na realização dos 

contatos entre o grupo de consumidores orgânicos de Santo Ângelo e as famílias ecologistas 

do Núcleo. 

 

4.2.2.3 Mediador Lucas 

 

O mediador Lucas é formado em Agronomia pela Sociedade Educacional Três de 

Maio (SETREM), era estagiário da Embrapa Clima Temperado de Pelotas e atuava como 

colaborador do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia. Ele é filho de agricultores 

da região Fronteira Noroeste e trabalhava com seus pais na propriedade familiar até ingressar 

na faculdade. Em 2011, quando iniciou o curso de Agronomia, se tornou bolsista da Fepagro 

e, durante dois anos, se envolveu em pesquisas sobre a produção de soja, sorgo e feijão. 

Durante a graduação Lucas passou a se interessar por agroecologia a partir do momento em 

que seus pais foram convidados pelos extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar a realizar o 

processo de certificação participativa de conformidade orgânica. A partir disso ele passou a 

pesquisar e ler mais a respeito do tema porque, segundo ele, a maioria das disciplinas do curso 

de Agronomia eram voltadas para a produção de culturas destinadas à exportação, havendo 

poucos professores desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão com enfoque sobre a 

produção de alimentos para o abastecimento interno da população.  
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Em 2015 o mediador Lucas recebeu uma bolsa de estágio da Embrapa e passou a 

desenvolver atividades de pesquisa sobre agricultura orgânica e certificação participativa 

junto à ONG Arede. Em 2017 ele trabalhava na atualização da documentação cadastral dos 

agricultores ecologistas vinculados ao Núcleo Missões; realizava visitas às propriedades para 

fornecer assistência técnica nos cultivos; e acompanhava a realização das visitas para 

certificação participativa. 

 

4.2.2.4 Mediador Ernani 

 

O mediador Ernani é formado Técnico Agropecuário pela Escola Técnica Fronteira 

Noroeste, de Santa Rosa, e é filho de agricultores familiares da região. Na juventude ele saiu 

de casa e foi procurar emprego na região metropolitana do RS. Depois de 22 anos trabalhando 

como pintor automotivo e motorista de caminhão ele decidiu retornar para sua região de 

origem, retomou os estudos e em 2015 passou a trabalhar como técnico agropecuário na 

Unicooper. Em sua fala foi possível perceber que seu interesse em trabalhar com os 

agricultores ecologistas e ser consumidor de produtos orgânicos se devia, em parte, à sua 

origem no meio rural.  

Desde que começou a trabalhar na Unicooper e se reinseriu na região, o mediador 

Ernani veio aprimorando seu conhecimento sobre a agricultura ecológica no trabalho de 

assistência técnica que realizava com os agricultores ecologistas associados às cooperativas de 

agricultura familiar que integram a Unicooper. Ele veio assessorando agricultores que 

cultivavam milho, soja, trigo, amendoim, frutas e olerícolas orgânicas. Por conta disso, ele 

também estreitou seu contato com os mediadores que coordenam o Núcleo Missões da Rede 

Ecovida de Agroecologia e acompanhou algumas visitas de certificação participativa nas 

quais os agricultores ecologistas do grupo que ele assessorava atuavam como revisores dos 

agricultores de outros grupos associados ao Núcleo. 

 

4.2.3 Considerações sobre as trajetórias dos mediadores 

 

Considerando as trajetórias e os projetos individuais dos mediadores aqui apresentados 

um primeiro ponto a ser destacado é o fato de terem realizado suas formações em instituições 

de ensino diferentes. Ou seja, não existiu uma instituição acadêmica que os tenha formado em 

um curso voltado para agroecologia, sendo que cada um deles constituiu seu interesse pelo 

tema de maneira individual e procurou se aperfeiçoar, alguns realizando cursos de 
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especialização ou de curta duração. Os únicos pontos comuns observados foram o contato 

com a FUNDEP, a participação nos movimentos sindicais e nos movimentos sociais do 

campo e a relação com a Rede Ecovida. De maneira que é a participação dos mediadores nos 

movimentos sociais do campo, em alguns casos, ou a colaboração com sua causa, em outros, 

que unifica seus projetos individuais em torno do projeto de agroecologia da Rede Ecovida. 

Um segundo fator a ser destacado é que praticamente todos eles (seis em sete) 

relataram ter alguma ligação com o meio rural vivenciada na infância, seja como filhos de 

agricultores que trabalharam nas propriedades familiares até a juventude ou como sobrinhos 

que visitaram e passaram alguns períodos nas propriedades rurais de tios ou tias agricultoras. 

Essa origem rural ou a existência de algum vínculo afetivo de identificação com esse meio, e 

a população que vive e trabalha ali, acaba sendo transformada num fator de motivação para 

que os mediadores voltem o foco do seu trabalho para a realização de assessoria técnica ou 

técnico-política aos agricultores e suas organizações.  

No caso aqui analisado, o grau de experiência e atuação dos mediadores na realização 

de assessoria técnica ou técnico-política voltada aos agricultores ecologistas varia conforme 

as particularidades e o alcance das trajetórias desses mediadores, sejam elas mais longas e 

com maior interação com os movimentos sociais do campo, sejam elas trajetórias marcadas 

por contatos escassos ou recém iniciados com esses movimentos e organizações políticas. Ou 

seja, os mediadores mais influentes ou que causam maior impacto na vida dos agricultores 

ecologistas, no sentido de que são responsáveis por organizar as estruturas que sustentam o 

Núcleo, são aqueles com maior experiência e capacidade de articulação com mediadores de 

organizações e instituições de outras regiões do RS e do Brasil. Isso porque a certificação 

participativa do processo produtivo é um fator e um ganho importante nas vidas de famílias 

agricultoras ecologistas que passaram anos e, nos casos mais antigos, até mesmo décadas 

procurando assegurar a reprodução familiar na propriedade por meio da venda de alimentos 

produzidos sem o uso de agrotóxicos e insumos químicos. Portanto, o reconhecimento social 

recebido de uma parcela dos consumidores e a garantia de um adicional de 30% no valor dos 

produtos entregues para o PNAE, mesmo não sendo regra, constituem ganhos econômicos 

importantes. São fatores que atuam para reforçar a valorização de um grupo que lutou e 

continua lutando por condições de vida digna no campo e contra sua invisibilidade enquanto 

classe social. 

Alguns mediadores possuem trajetórias de identificação maior com a causa dos 

agricultores familiares ecologistas, outros foram construindo motivações para assessorá-los ao 

longo de suas trajetórias de trabalho dentro das cooperativas existentes na região e no âmbito 
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das instituições oficiais de extensão rural. No entanto, convém tecer algumas considerações 

sobre os pontos de contato nas trajetórias individuais dos mediadores que possibilitaram a eles 

trabalhar em parceria no processo que resultou na consolidação do Núcleo Missões através da 

implementação da certificação participativa de conformidade orgânica em 2013. 

Apesar de não ter sido dito de maneira aberta nas entrevistas, foi possível perceber nas 

falas dos mediadores técnico-políticos que eles se conheceram durante suas trajetórias de 

estudo e trabalho no Departamento de Educação Rural (DER) da Fundação de 

Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro (FUNDEP), no município de 

Braga. A FUNDEP é uma instituição de ensino privada e sem fins lucrativos idealizada por 

movimentos sociais populares, ONGs e entidades afins com o objetivo de propiciar 

escolarização formal, desde uma perspectiva de educação política e crítica, que atenda as 

demandas e necessidades de jovens e adultos ligados aos movimentos e organizações de luta 

por reforma agrária e pela melhoria de vida das populações do campo e da cidade. É uma 

escola forjada pelas organizações de trabalhadores com a proposta de implementar um projeto 

político pedagógico do campo e para o campo, visando a formação de lideranças engajadas e 

capacitadas para atuar com os movimentos populares. Para estudar na instituição, geralmente, 

os jovens eram indicados por alguma das entidades sócias-fundadoras com as quais tinham 

ligação no meio rural.  

A fundação da FUNDEP data de agosto de 1989 e as principais entidades envolvidas 

foram o MST, o movimento sindical ligado à CUT-Rural, o MAB, o MMTR, Movimento 

Indígena e o Cetap, havendo também o apoio de algumas Igrejas como os Oblatos de São 

Francisco de Sales, os Franciscanos e a Diocese Católica de Frederico Westphalen. No ato de 

fundação, a sede da escola foi instalada no município de Três Passos e foram formados quatro 

departamentos: o Departamento de Ensino Fundamental (DEF), destinado à educação de 1º e 

2º grau regular, e o Departamento de Ensino Superior (DES), destinado à capacitação 

pedagógica dos docentes da instituição, ambos localizados em Três Passos; o Departamento 

de Teologia e Pastoral (DETEPA), localizado em Tenente Portela, visando formar agentes de 

pastoral e professores de ensino religioso; e o Departamento de Educação Rural (DER), em 

Braga, voltado à formação de jovens e adultos ligados aos movimentos sociais, sindicatos e 

cooperativas de pequenos agricultores. Mais tarde, em 1995 no município de Veranópolis, 

também foi criado o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária 

(ITERRA) buscando seguir os mesmos propósitos de educação defendidos pela FUNDEP 

(FUNDEP, 1994; ITERRA, 2001; NART, 1997).  
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A Escola de Educação Profissional “Uma Terra de Educar”41, vinculada ao DER, em 

Braga, iniciou suas atividades no ano de 1990, em regime de férias, ofertando o Curso de 

Magistério de 2º grau para os professores dos assentamentos e comunidades rurais. Em 1991, 

na mesma escola, foi iniciado o Curso Supletivo de 1º grau que ficou conhecido como Agente 

de Desenvolvimento Rural (ADR) e era voltado aos jovens dos movimentos populares com o 

objetivo de formar novas lideranças de base. Em 1993 foram criados dois cursos: o Curso 

Alternativo de 2º grau, conhecido como Técnico em Administração de Cooperativas (TAC42), 

voltado à capacitação para gestão das cooperativas dos assentados da reforma agrária; e o 

curso Técnico em Enfermagem, voltado às comunidades indígenas e à preparação de agentes 

de saúde que atuassem nas reservas (FUNDEP, 1994).  

O Curso de ADR e o Curso Técnico em Agropecuária, este último criado em 1996 

com ênfase em agroecologia, tinham duração de dois anos e adotavam como metodologia 

educacional a pedagogia da alternância. Nesse modelo os estudantes passavam dois meses na 

escola (Tempo Escola-TE), aprendendo em aulas teóricas com os professores e em atividades 

práticas que eles mesmos organizavam e desenvolviam na área educativa e demonstrativa43 do 

DER, recebendo auxílio dos monitores quando os solicitassem, seguidos de mais dois meses 

nos quais retornavam às suas comunidades, acampamentos ou assentamentos rurais (Tempo 

Comunidade-TC) para experimentar os conhecimentos teóricos e técnicos aprendidos na 

escola.  

Além de disciplinas básicas, o currículo do 1º grau contemplava aulas de: educação 

artística, psicologia das relações humanas, estudo da estrutura e conjuntura social brasileira, 

noções básicas de economia e administração rural, sociologia rural, teoria e prática da 

organização popular, técnicas agropecuárias, comunicação popular, metodologia de trabalho 

de base e noções de cooperação agrícola. Os alunos dessas turmas se organizavam em forma 

de empresas/cooperativas que geriam todas as atividades pedagógicas, produtivas e de 

manutenção dos espaços escolares44. No currículo do 2º grau, integrado ao Curso Técnico em 

                                                           
41 Essa escola foi fechada no ano de 2007 por meio de parecer aprovado pela Comissão Especial de Educação 

Profissional.  
42 Em 1995 esse curso passou a ser ministrado no Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC) vinculado ao 

ITERRA e localizado no município de Veranópolis, RS (ITERRA, 2001). 
43 Segundo Nart (1997), para o funcionamento da Escola “Uma Terra de Educar” o DER da FUNDEP alugava o 

prédio de um antigo Seminário Católico e uma área de 106 hectares de terra na qual funcionavam seis setores 

de produção (lavoura, horta, pomar, suínos, gado leiteiro e agroindústria) cujos alimentos produzidos eram 

destinados ao abastecimento interno da escola e à comercialização para a comunidade de Braga.  
44 Os alunos eram responsáveis pela limpeza da escola, preparação das refeições, pelos cultivos realizados no 

setor de produção e pela organização das atividades que eram realizadas nos períodos da noite e aos sábados, a 

exemplo de oficinas de reforço, revisão de exercícios, datilografia, leitura e interpretação de notícias, música, 

canto, teatro e outras atividades culturais e recreativas (NART, 1997). 
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Agropecuária, eram ministradas disciplinas de comunicação rural, filosofia, sociologia rural, 

economia rural, plantas cultivadas e naturais, manejo ecológico de solos, manejo e sanidade 

animal. Nessas turmas os alunos se organizavam segundo setores produtivos, continuavam 

responsáveis pela manutenção dos ambientes escolares, mas ao invés do enfoque do curso 

recair sobre a formação de lideranças o objetivo era formar jovens e adultos capazes de 

transformar processos tecnológicos e políticos de modo que conseguissem viabilizar pequenas 

propriedades familiares fazendo uso dos princípios da agroecologia (NART, 1997). 

A época de criação do Curso Técnico em Agropecuária, com ênfase em agroecologia, 

no DER da FUNDEP, corresponde exatamente às mesmas épocas em que dois mediadores 

técnico-políticos passaram a estudar e um terceiro passou a trabalhar na escola. Disso é 

possível inferir que eles tenham atuado juntos, como professores e alunos ou como monitores 

e alunos, no período em que estiveram na escola e que, posteriormente, continuaram 

mantendo contato quando cada um deles seguiu seu rumo de trabalho em prefeituras, 

cooperativas e escolas distintas, atuando com assentados rurais, agricultores familiares e 

trabalhadores rurais e urbanos. Tanto é que à época de discussão sobre a criação da Arede, 

entre os anos de 1999 e 2001, os mediadores Guilherme e Diego acompanharam o processo 

juntos, sendo que um atuou em tempo parcial nas atividades desenvolvidas no PCE e no PAF 

e o outro trabalhou em tempo integral, até o final de 2000, nesses programas desenvolvidos 

no âmbito da Cooperluz. 

Também é possível perceber nas entrevistas que as experiências dos mediadores 

técnico-políticos com a teoria e a prática agroecológica foram iniciadas (em dois casos) ou 

mesmo aprofundadas (quando se observa seus conhecimentos anteriores) a partir da entrada 

na FUNDEP. Esses mediadores já vinham de famílias agricultoras ou de experiências de 

participação nos STRs, na PJR e no movimento estudantil das faculdades de agronomia, mas 

suas aproximações com as discussões sobre o tema agroecologia ainda eram incipientes. Nos 

relatos desses três mediadores foi colocado que muitos dos contatos estabelecidos com 

agentes dos movimentos sociais, ONGs, associações e instituições que compõem o universo 

agroecológico, no RS e em outros estados, se deram em virtude da participação dessas 

entidades na formulação dos rumos que a FUNDEP adotava em relação à educação dos 

jovens e adultos dos movimentos populares. A escola recebia alunos de vários estados do 

Brasil. Logo, as tecnologias e práticas agroecológicas experimentadas não se restringiam aos 

conhecimentos das populações locais e regionais. 

Dessa maneira, quando cada um dos três mediadores técnico-políticos deixou a escola 

para trabalhar em outros municípios e regiões do RS, eles o fizeram munidos de um 
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instrumental de conhecimentos, técnicas, práticas e contatos políticos que puderam mobilizar 

e aprimorar ao longo dos trabalhos que passaram a desenvolver, anos depois, junto aos 

agricultores familiares ecologistas, e suas organizações, nas regiões Fronteira Noroeste e 

Missões do RS. Inclusive, segundo um desses mediadores, foi o modelo de criação e 

organização de entidades como o Cetap, a FUNDEP e a Escola dos Trabalhadores 8 de 

Março, voltada à formação sindical de trabalhadores urbanos e localizada em Novo 

Hamburgo, RS, que inspirou a criação da ONG Arede, em 2001, nos moldes de uma entidade 

composta por pessoas jurídicas, ou seja, por outras entidades que percebiam a necessidade de 

trabalhar com educação, formação e oferta de assistência técnica voltadas à agroecologia. 

Munidos de suas histórias de vida pessoais e das experiências coletivas que 

vivenciaram, os mediadores técnico-políticos foram construindo suas trajetórias de trabalho 

com base nos projetos individuais que estabeleceram para si mesmos e a partir do que 

escolheram realizar diante de suas interações com os projetos de coletividades mais amplas. É 

assim que podemos interpretar as escolhas pela atuação junto à ONG Arede, objetivando 

retomar e reforçar os trabalhos com assistência técnica agroecológica voltada às necessidades 

dos agricultores ecologistas das regiões Fronteira Noroeste e Missões, e, mais tarde, a procura 

por facilitar a inserção desses agricultores numa rede de agroecologia maior, a Rede Ecovida 

de Agroecologia, para a obtenção da certificação participativa da produção. Para que isso 

fosse possível, os mediadores técnico-políticos precisaram, de certa forma, conciliar seus 

projetos de vida individuais com os projetos dos agricultores ecologistas junto aos quais 

atuavam e com o projeto coletivo da Rede Ecovida de Agroecologia.  

Cabe observar que no ano de criação da Rede Ecovida, em 1999, o mediador 

Guilherme estava retomando sua trajetória de trabalho na região da Fronteira Noroeste e 

Missões, como servidor público municipal, e o mediador Diego estava iniciando sua trajetória 

de trabalho na região, dentro da Cooperluz. Nessa época o mediador Guilherme mantinha 

contatos com antigos colegas de graduação, que estavam trabalhando no Cetap e no Centro 

Ecológico, e com algumas pessoas ligadas aos movimentos populares que ele conheceu na 

FUNDEP. E o mediador Diego acumulava os contatos políticos que realizou na FUNDEP 

com suas experiências enquanto integrante, dirigente e, depois, como assessor técnico-político 

do STR de seu município. A partir de 2001 esses dois mediadores passaram a atuar na Arede, 

em Santa Rosa, realizando parcerias com uma série de entidades da região, como a Cooperluz, 

a ASTRF, a Unicooper e alguns STRs cujas bases sociais, ou ao menos parte delas, tinham 

interesse na agricultura ecológica.  
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Grande parte das entidades associadas que constituem a Arede tem interesse no 

desenvolvimento da agricultura ecológica. Contudo, algumas delas comportam públicos 

mistos que vão desde professores municipais e estaduais, trabalhadores urbanos assalariados, 

até agricultores familiares convencionalizados, esses últimos, muitas vezes, com pouco 

interesse na produção ecológica, sendo que todos esses públicos acabam demandando 

assessoria técnica em alguns projetos e atividades. Mesmo que atualmente os agentes da 

Arede já venham desenvolvendo atividades de assessoria técnica agroecológica voltadas à 

produção leiteira e de suínos, havendo algumas propriedades familiares convencionalizadas 

em processo de transição, a multiplicidade dos públicos que a ONG vem assistindo desde o 

início da década de 2000 pode ser outro fator na explicação dos motivos pelos quais houve 

demora na ativação dos trabalhos oficiais do Núcleo Missões. Ressalta-se que dois outros 

fatores já foram apontados no capítulo 3: a falta de recursos enfrentada pela ONG ao longo da 

década de 2000; e a redução da equipe técnica nucleada que vinha desenvolvendo trabalhos 

de assessoria às famílias agricultoras ecologistas de vários municípios. Esses dois fatores 

resultaram na desmotivação de vários produtores, o que dificultou e atrasou ainda mais a 

retomada das atividades para realização do processo de certificação participativa.  

É possível perceber nas falas de alguns agricultores e na documentação da Arede, que 

coordena e integra o Núcleo Missões, que ao longo das décadas de 2000 e 2010 a ONG 

também enfrentou problemas financeiros pela saída de várias entidades associadas que a 

compunham e ajudavam a dar sustentação financeira. Nos registros oficiais consta que no ano 

de 2003 havia 17 entidades associadas envolvidas na ONG, sendo que entre os anos de 2006 a 

2008 esse número havia caído para 12 e no ano de 2009, último registro encontrado, era de 

13. As falas dos mediadores técnico-políticos também dão conta da redução da equipe técnica 

da ONG nesses períodos devido às mudanças na forma de captação de recursos para os 

projetos, que começaram a ser realizados via convênios com o governo federal, através do 

MDA, com o governo estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo, e com outras entidades regionais e locais. Além disso, a ONG ASTRF 

também teve suas atividades encerradas no ano de 2006, resultando na perda de uma parceira 

histórica muito significativa no desenvolvimento dos trabalhos com agroecologia e economia 

solidária na região.  

É nesse contexto do enfrentamento de problemas financeiros, de redução da equipe 

técnica e saída do mediador técnico-político Diego que a proposta de criação do Pré-Núcleo 

Missões foi aceita pelos demais núcleos da Rede Ecovida de Agroecologia, no ano de 2007. 

Nesse período, especificamente em 2008, o mediador Tiago chegou à Santa Rosa para 
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trabalhar na Arede e substituir o mediador técnico-político Diego que passou a trabalhar como 

servidor público em uma prefeitura. O mediador técnico-político Tiago já conhecia os 

mediadores Guilherme e Diego desde a época em que estudou na FUNDEP e no ano de 2002, 

quando trabalhava nas escolas dos assentamentos do município de Pontão, RS, conheceu 

integrantes da Rede Ecovida de Agroecologia com os quais manteve diálogos sobre a 

proposta de agricultura da Rede e o seu funcionamento. Quando o mediador Tiago chegou à 

Santa Rosa ele passou a assumir o trabalho de mediação com a Rede Ecovida e sua maneira 

de articular projetos e parcerias com outras entidades contribuiu para melhorar a situação 

financeira da Arede. Segundo o mediador técnico-político Guilherme a Arede quase chegou 

ao ponto de ser fechada por falta de recursos: 

 

[...] E sempre a gente teve um problema muito grande, a gente está longe [dos outros 

núcleos] e as nossas direções sempre foram “Temos que participar”. Mas se não tem o 

recurso começa a ficar meio [difícil]. [...] Então, a gente começava a participar aí 

trancava um recurso e não íamos. Sempre uma conta meio assim. Mas aí como a Rede 

Ecovida tem a periodicidade de a cada dois anos fazer os encontros [ampliados], nesses 

encontros a gente não falhava. [...] Eu acho que a grande sacada que a gente conseguiu 

fazer aqui na Arede, [...] a gente tinha no período de 2003, eu acho, até 2007 ou 2008 isso 

aqui tinha quase umas 10 pessoas. Porque a gente tinha projeto de jovens, que tinha 3 ou 4 

pessoas que tocavam, o Ater de mulheres mais duas, 3 [pessoas], [...] cada um trabalhava 

os seus projetos, que às vezes não conversavam, aqui dentro. [...] Então, a gente tinha 

problema de conversa interna. E a ASTRF também fazia esses projetos e, às vezes, a gente 

ficava disputando coisinha entre nós [...] Na medida em que a gente consegue trazer o 

Tiago para cá, com ele tem uma outra leitura. A gente sofreu um baque grande de grana, 

de recurso e tal, mas o Tiago tem um jeito de tocar as coisas muito próprio dele, de ir 

agregando isso. Então por mais que a gente tivesse menos gente e menos recurso a gente 

começou a avançar muito pequeninho ainda em 2009, 2010. Mas esses projetos de 

Território, de suporte da Embrapa, a gente fez discussões aqui a ponto de quase ter que 

fechar a Arede porque não tinha como tocar. A gente estava devendo dinheiro, pedindo 

emprestado para um e para outro e sem muito crédito em relação às organizações que 

sustentam. [...] E aí na medida que o Tiago consegue ir fazendo essas conversas, 

articulações, trazendo mais pessoas, mais propostas, a gente amarrando melhor com a 

Rede Ecovida, começa a acontecer a certificação em [2013], então isso começa a dar para 

as entidades que são sócias [a visão de que] “Opa! Esse troço está ficando bacana” 

(Mediador Técnico-Político Guilherme).  

 

A partir da década de 2010, o mediador Tiago e a equipe técnica da Arede, junto com 

o mediador Guilherme, estruturaram ações de trabalho para implementar o processo de 

transição e certificação das famílias ecologistas. Para isso, contaram com o auxílio do 

mediador técnico Lúcio e da mediadora técnica Carmen, do escritório regional da Emater/RS-

Ascar, de Santa Rosa, e dos extensionistas dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar. 

Como pode ser visto nas falas das famílias agricultoras e dos mediadores, a partir de então o 

processo teve continuidade e tomou força até chegar na implementação da certificação, 

referida pelos agricultores como a “ativação do Núcleo Missões”. 
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No caso dos quatro mediadores técnicos entrevistados, suas trajetórias revelam 

experiências bastante variadas, tanto em relação à aproximação com os movimentos sociais e 

as organizações de representação dos agricultores ecologistas, quanto no que diz respeito ao 

tempo em que atuam como técnicos na Arede e na Unicooper ou como extensionistas rurais 

da Emater/RS-Ascar. Os mediadores técnicos Lucas e Ernani possuem as experiências mais 

recentes no trabalho que desenvolvem com as famílias ecologistas da região. Suas inserções 

junto ao Núcleo se deram após o início das atividades oficiais. Já o mediador técnico Lúcio e 

a mediadora técnica Carmen trabalham há muitos anos na Emater/RS-Ascar, o primeiro na 

área de produção vegetal e a segunda na área social, na parte do cooperativismo. Eles 

acompanham os trabalhos desenvolvidos pela Arede junto às famílias do Núcleo Missões, 

respectivamente, desde 2000 e 2012 e auxiliam com a execução de projetos, via Emater/RS-

Ascar, para prestação de assistência técnica; fornecimento de insumos orgânicos, como pós-

de-rocha, para os agricultores; e realização de atividades como dias de campo nas 

propriedades ecologistas, reuniões técnicas de capacitação sobre a produção e oficinas sobre 

produção de polpas de frutas, insumos orgânicos, tratamentos homeopáticos, fitoterápicos, 

etc. 

Dessa maneira, percebe-se que a atuação dos mediadores técnicos da Emater/RS-Ascar 

junto aos mediadores técnico-políticos da Arede e das famílias agricultoras ecologistas é de 

extrema importância na viabilização da assistência técnica na região de abrangência do 

Núcleo Missões. Sem a atuação conjunta desses mediadores as atividades ficariam bastante 

prejudicadas. Contudo, é o trabalho realizado pelos mediadores técnico-políticos que garantiu 

e mantém o funcionamento do Núcleo como um nó da Rede Ecovida, visto que são eles que 

participam das reuniões e atividades com a coordenação geral da Rede mediando as 

informações que chegam até os agricultores e agricultoras ecologistas. 

Diante das trajetórias individuais e dos relatos expostos ao longo desse capítulo, foi 

possível perceber que os entendimentos sobre agroecologia dos agricultores ecologistas e dos 

técnicos são diferentes. Por mais que, de uma maneira geral, a agroecologia signifique um 

modo de vida e uma forma de agricultura ecologicamente sustentável, para muitas famílias 

agricultoras ela representa uma forma de reprodução social e econômica viável para seus 

grupos familiares. Portanto, é essa a razão prática que orienta suas ações, como pode ser visto 

mais claramente, nos trechos anteriores, na fala da agricultora ecologista Maria: “Porque tu 

não vai ficar plantando ‘Ai! É tudo muito bonito, é tudo muito legal’, mas tu não pode, 

também, trabalhar só no amor. Né?!”. Por outro lado, para os mediadores sociais, que não 

vivem diretamente dos ganhos econômicos oriundos do trabalho com agricultura ecológica, 
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mas sim da orientação técnica, social e técnico-política, a agroecologia representa muito mais 

uma forma de ser e estar no mundo, uma ideologia sobre como viver e trabalhar na 

agricultura. 

A seguir, veremos como essas diferentes razões práticas refletem nas relações de 

trabalho entre os agentes.  
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5 AS RELAÇÕES DE MEDIAÇÃO ENTRE OS AGENTES DO NÚCLEO 

 

Ao longo da pesquisa buscou-se problematizar que as diferentes concepções de 

agricultura propostas a partir do modelo da modernização agrícola e da agroecologia, esta 

última tratada como ciência por alguns pesquisadores acadêmicos e como prática ou 

movimento social por algumas organizações camponesas, podem conformar modelos e 

metodologias distintas de assistência técnica e extensão rural porque cada perspectiva 

estabelece formas distintas de relacionamento entre técnicos e agricultores. Tendo em vista o 

que foi discutido, nos capítulos anteriores, a respeito do processo de modernização da 

agricultura brasileira, da implantação da metodologia de trabalho verticalizada empregada 

pelos agrônomos e a origem de uma proposta metodológica alternativa em agroecologia, que 

influenciou o projeto de agroecologia desenvolvido na Rede Ecovida, neste capítulo busca-se 

analisar a complexidade presente nas relações de mediação entre as famílias agricultoras 

ecologistas e os mediadores sociais que atuam junto ao Núcleo Missões da referida Rede.  

Para guiar o debate e a análise são retomados alguns processos e conceitos referidos 

nos capítulos anteriores. Entende-se que, além da assistência técnica e social, a assistência 

técnico-política fornecida pelos dirigentes do Núcleo Missões faz a diferença no acesso às 

políticas públicas, na certificação da produção dessas famílias agricultoras e no acesso aos 

mercados. Para tanto, a literatura sobre medição social e o papel dos mediadores se faz 

essencial. Por isso, na primeira seção do capítulo são apresentadas as concepções 

consolidadas nas ciências sociais sobre mediação social e agroecologia. Veremos como a 

relação de mediação pode ser interpretada como uma forma de representação de grupos 

sociais que, por si sós, não tem conhecimento sobre as normas que regulamentam o acesso aos 

bens públicos. Também veremos que as relações de mediação estão sujeitas a reformulações e 

questionamentos (muitas vezes na forma de resistência) constantes devido à natureza das 

relações humanas, que são afetadas pelas dinâmicas da vida social. 

Na segunda seção nos debruçamos sobre a metodologia de trabalho adotada pelos 

técnicos e lideranças do Núcleo Missões para atuar junto às famílias agricultoras ecologistas. 

São detalhadas as maneiras pelas quais as famílias procuram desenvolver o aprendizado feito 

de agricultor para agricultor e como os técnicos atuam respeitando e incentivando essa forma 

de aprendizado. São apresentados exemplos que revelam a iniciativa e o empoderamento dos 

agricultores na tomada de decisões e na discussão política que envolve o futuro da agricultura 

ecológica. Em seguida, na terceira seção do capítulo, são analisadas algumas situações em que 

foi percebida assimetria de poder entre os agentes e quais os fatores que permitiram sua 
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existência, bem como as interdependências que existem entre os agricultores e dirigentes do 

Núcleo. Assim, foi possível perceber que os agentes procuram afirmar suas posições 

constantemente num balanço que permite questionamentos, reações e resistências. 

 

5.1 MEDIAÇÃO SOCIAL E AGROECOLOGIA  

 

A respeito do ato de representação política, Bourdieu (1989, 2004) afirma que nele os 

mandantes delegam seu poder de ação e atuação para um corpo de profissionais formados 

para atuar segundo as regras do jogo político. Esse ato de delegação está baseado sobre a 

crença e o reconhecimento de que o representante possui capital cultural e simbólico para 

representar seus mandantes. O capital cultural diz respeito ao nível cultural global, e ao 

sistema de valores implícitos e interiorizados por meio da educação familiar, que um agente 

dispõe e utiliza em sua formação escolar básica ou superior para apropriar-se da cultura 

escolar ou acadêmica e ser reconhecido por possuí-la. Ou seja, essa forma de capital diz 

respeito ao “sucesso escolar” obtido pelo agente e aos possíveis impactos resultantes disso 

nos trabalhos que realizará e nos cargos que ocupará (BOURDIEU, 2007).  

Dessa maneira, um representante pode ser reconhecido pelo capital cultural acadêmico 

ou político que utiliza como arma ou objeto de lutas no espaço social das classes sociais. 

Segundo Bourdieu (1989), o espaço social constitui uma forma de representação das várias 

dimensões do mundo social nas quais os agentes e grupos de agentes, posicionados uns em 

relação aos outros, lutam pelo melhor posicionamento na distribuição dos bens econômicos, 

sociais e culturais. No contexto dessas lutas, existem três formas pelas quais os mandatários 

podem expressar o capital cultural que acumularam durante suas trajetórias. No estado 

incorporado, o capital cultural é assimilado por meio de disposições corporais duráveis 

desenvolvidas ao longo do tempo de investimento pessoal na própria fala, eloquência, 

oratória, comportamento gestual, no porte diante do público; o estado objetivado do capital 

cultural é predeterminado pela necessidade do capital cultural incorporado para a plena 

utilização de suportes materiais, como livros, equipamentos, máquinas, instrumentos de 

trabalho; no estado institucionalizado ocorre uma forma de objetivação do capital cultural que 

confere ao seu portador uma garantia institucional de reconhecimento de suas habilidades 

pelo coletivo, como ocorre no caso do diploma escolar e acadêmico (BOURDIEU, 2007).  

O capital cultural acumulado por um representante pode ser convertido em capital 

simbólico no intuito de exercer poder simbólico sobre os representados. O poder simbólico, 

poder de construção da realidade social pela enunciação, ou seja, pelo estabelecimento de uma 
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ordem de sentido e concordância entre agentes que passam a ignorar que o exercem ou que a 

ele estão submetidos, é um poder definido nas relações estabelecidas entre os agentes, não 

sendo materializável em bens e objetos pessoais. Quanto mais despossuídos forem os 

mandantes, de tempo livre e de capital cultural, menos eles questionam a concentração de 

poder nas mãos dos mandatários porque deles necessitam para se fazerem ouvidos 

(BOURDIEU, 1989). Assim, os representantes, como porta-vozes, são autorizados e 

reconhecidos para falar pelo grupo e em nome do grupo, também se autorizando eles mesmos 

a fazê-lo. Nessa relação circular entre os agentes, os mandatários se tornam o signo do grupo 

e o motivo de sua existência, sendo investidos de plenos poderes para agirem (BOURDIEU, 

2004).  

Segundo Bourdieu (2004), são constituídos, assim, o fetichismo político e o mistério 

do ministério através dos quais o mandatário dá a entender que ele (representante) é o grupo 

que representa e que ele existe por si mesmo, e não porque é delegado do grupo. Através 

desse efeito de oráculo o porta-voz abdica de sua personalidade individual para se converter 

no grupo, para fazer crer que fala em nome do coletivo e que, portanto, é necessário. Ao se 

tornarem os porta-vozes autorizados e reconhecidos pelos mandantes, os mandatários 

adquirem poder para defender os seus interesses como se fossem os do grupo, à medida que 

ao defendê-los defendam os interesses do grupo ao qual se propõem representar. Nas palavras 

de Bourdieu (1989, p. 177, grifo do autor) 

 

Eles servem os interesses dos seus clientes na medida em que (e só nessa medida) se 

servem também ao servi-los, quer dizer, de modo tanto mais exato quanto mais 

exata é a coincidência da sua posição na estrutura do campo político com a posição 

dos seus mandantes na estrutura do campo social. 

 

Sendo assim, os mandatários jogam um jogo duplo que resulta da dualidade entre o 

campo político e o mundo social e da necessidade de servir aos fins das lutas que ocorrem em 

ambos os espaços. Isso porque a lógica da conquista do poder e da força das ideias defendidas 

é medida pela mobilização do maior número de seguidores. Portanto, as tomadas de posição 

dos mandatários no espaço social dependem das tomadas de posição dos agentes concorrentes 

e estão associadas à relação direta com os mandantes (agricultores ecologistas), definindo-se 

esse espaço como um sistema de desvios compreensíveis apenas quando pensado 

relacionalmente (BOURDIEU, 1989). Esse jogo duplo do mandatário só é bem sucedido, 

quando pensamos o nosso caso de estudo, devido à homologia entre o campo político, campo 

de atuação dos representantes políticos profissionais com os quais os mediadores técnico-
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políticos possuem relações, e o espaço social que permite a esses mandatários atenderem bem 

aos interesses das famílias agricultoras ecologistas enquanto atendem aos seus porque 

acreditam em sua boa fé ao fazê-lo. O fato de estarem envolvidos no jogo e acreditarem em 

seu trabalho desmistificaria a crença de que os mandatários agem cinicamente visando apenas 

os seus interesses individuais. Nesse sentido, apesar de Bourdieu tratar da atuação dos 

representantes políticos diante dos eleitores e não abordar o papel dos mediadores sociais, 

entende-se que a maneira como os mediadores técnico-políticos atuam com os agricultores 

ecologistas pode ser pensada de forma semelhante à ação dos representantes políticos. 

Ao propor uma reflexão mais genérica sobre a função intermediadora, Neves (2008) 

afirma que as condições de mediação são contextuais e que não podem ser absolutamente 

generalizadas. Assim, o termo mediação é útil para compreender a construção da ordem social 

através do reconhecimento dos significados produzidos coletivamente e comunicados. Para 

tanto se deve ter em mente a centralidade da dimensão do poder, demonstrar os processos em 

suas dinâmicas, as condições que possibilitam a coexistência de ordens sociais diversas, 

observar as posições sociais interligadas dos agentes e os recursos que utilizam para se 

integrar, distinguir, questionar e consentir com a ordem. Analisar a construção da ordem 

social pela perspectiva das mediações também implica em não tomá-la como ordem perfeita, 

transparente e pacífica, nem em termos da dicotomia entre indivíduo e sociedade ou do 

reducionismo que aborda as instituições como atores sociais. As mediações são formas de 

interconectar universos sociais ou campos distintos nos quais correspondências são desejadas 

para conciliar o pluralismo cultural. Ou seja, quando a separação de mundos é fundada em 

saberes constituídos particularmente o mediador entra em ação. Então, espaços de conciliação 

e de negociação são criados para incorporar a população e reduzir a desigualdade de direitos 

ou de acesso aos bens coletivos.  

Nos espaços de negociação que são criados, as mediações podem ser inomeadas e 

nomeadas, quando realizadas por profissionais reconhecidos, sendo que no caso das últimas 

os agentes podem se legitimar através da dominação personalizada, ligada ao carisma pessoal, 

ou através da dominação formal-legal (NEVES, 2008). No caso desta pesquisa, identificou-se 

que os mediadores são profissionais que atuam através da lógica da dominação formal-legal e 

que vivem da mediação. São funcionários públicos de empresas estatais, como a Emater/RS-

Ascar, vinculados ao terceiro setor, como no caso da ONG Arede que integra e coordena o 

Núcleo Missões, ou vinculados à central de cooperativas Unicooper, que congrega algumas 

cooperativas de agricultura familiar das regiões Fronteira Noroeste e Missões do RS. 
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Seguindo a perspectiva das mediações nomeadas exercidas através da dominação 

formal-legal, Neves (2008) afirma que o papel dos mediadores ultrapassa a aplicação de leis, 

normas e regulamentos institucionais abrangendo a articulação, por um terceiro, entre duas 

partes incapazes de estabelecer uma relação imediata; a articulação e tradução de significados 

construídos em situações distintas para o espaço onde estão situados os usuários e 

beneficiários das políticas públicas e da ação de mediação; e o relacionamento recíproco entre 

as partes na criação de novos projetos e demandas. Portanto, o poder dos mediadores está em 

sua posição, inerente à instância da dominação formal-legal, que permite ouvir, reconhecer, 

apoiar, legitimar ou condenar demandas. Eles constroem os usuários e beneficiários das 

políticas públicas que são elevados à condição de mediados. Através deles os mediados 

conseguem construir expectativas e resistências visto que podem agir sobre as instituições 

públicas. 

Contudo, os agentes de desenvolvimento não atuam como elos de ligação entre 

mundos diferenciados, apesar de articulá-los. Isso porque em sua ação de intervenção eles 

constroem as representações sobre os mundos que mediam e sobre as relações que 

possibilitam essa interligação. Como consequência, vários significados são ordenados para 

possibilitar a mediação. Os beneficiários são reclassificados conforme os enquadramentos 

normativos; são ofertados a eles espaços de incorporação de novos saberes e disciplinas, de 

tradução e reconhecimento do sentido dos recursos materiais e imateriais; e os mediadores 

constroem sua responsabilidade prática pelas intervenções que realizam em cursos de 

profissionalização. Portanto, os agentes de intervenção social, os mediadores, operam a 

reconstrução de sentidos e produzem crenças coletivas que possibilitam a participação 

diferenciada das partes no projeto de mudança (NEVES, 2008).  

O poder dos mediadores de influenciar na construção de novos projetos de agricultura 

e de mobilização social pode ser compreendido em termos de um poder simbólico 

(BOURDIEU, 1989). A manutenção da relação de poder é assegurada pela continuidade da 

semelhança de interesses que leva os técnicos e dirigentes a satisfazer as demandas das 

famílias agricultoras ecologistas a que representam enquanto esta ação envolver a satisfação 

de seus próprios interesses. Nesse trabalho, os mediadores não deixam de influenciar as visões 

de mundo dos agricultores uma vez que trabalham para ofertar cursos, dias de campo, oficinas 

sobre técnicas de produção orgânica, palestras, assim como viagens para conhecer 

experiências agroecológicas. Os mediadores atuam junto às famílias ecologistas fazendo a 

articulação entre o espaço social, que contempla os valores, saberes e fazeres tradicionais 



144 

dessas famílias, e os campos acadêmico e político, através dos contatos que possuem com os 

profissionais políticos e os profissionais acadêmicos situados nesses campos.  

Nesse sentido, Oliveira (2004) observa que os agricultores ecologistas precisam dos 

mediadores devido ao capital simbólico que estes acumularam, sobre a agroecologia enquanto 

ciência e prática agrícola e sobre os processos burocráticos e políticos, para legitimar seus 

processos produtivos e abrir novas possibilidades de mercados. Isso equivale a dar voz 

política aos agricultores (BOURDIEU, 2004) para que tentem agir sobre as instituições ao 

construir interdependências para com elas (NEVES, 2008). Essa relação pode tornar os 

agricultores dependentes dos técnicos e do corpo de lideranças que dirige o Núcleo Missões 

da Rede Ecovida de Agroecologia. Como destaca Neves (2008), mesmo na representação 

política por sindicatos e associações, que tentam negar o papel de suas instituições no 

exercício do poder e da dominação, as relações concretas não são alteradas quando o poder 

continua a ser estabelecido através das ideias e representações acerca da ordem social 

desejável. Oliveira (2004), em um estudo realizado com agricultores ecologistas da região do 

Litoral Norte do RS, também aponta evidências de que o destaque dado a um trabalho 

“participativo” não opera rupturas com uma estrutura hierarquizante através da mera 

reivindicação deste título.  

As relações de assessoria e mediação técnico-política estabelecidas entre as famílias 

agricultoras ecologistas, os técnicos e dirigentes do Núcleo Missões envolvem consentimento 

e o reconhecimento das partes sobre a importância que o capital cultural e simbólico de uns 

agentes, assim como a legitimidade atribuída a esses capitais por outros, desempenham nos 

processos que se desenrolam no espaço das classes sociais. Os técnicos e dirigentes 

vinculados ao Núcleo Missões precisam do reconhecimento prestado pelos agricultores para 

legitimar o seu trabalho e justificar suas atuações perante as entidades sócias que compõem a 

ONG Arede, perante a Unicooper e a Emater/RS-Ascar, organizações para as quais trabalham. 

Esse reconhecimento transfere capital simbólico aos mediadores. Assim, agricultores, 

técnicos e dirigentes estabelecem relações de circularidade (BOURDIEU, 2004) e 

interdependência, visto que são elos em uma cadeia de relações. Todos possuem interesses 

nessas relações e o fato de haver interdependência entre eles não exclui a possibilidade da 

assimetria de poder conforme os recursos materiais e simbólicos que cada agente mobilizará 

em determinada situação (OLIVEIRA, 2004). 

No entanto, mesmo que os mediadores disponham de capitais específicos e de uma 

inserção privilegiada em certos espaços, ressaltamos que o posicionamento dos agentes na 

estrutura das relações de poder é variável porque está sujeito ao reconhecimento e porque os 
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mediados podem assimilar crenças, regras e costumes típicos dos seus representantes. 

Portanto, ao constituírem relações de mediação social, o poder não necessariamente 

permanece sempre com os técnicos e dirigentes ligados ao Núcleo Missões visto que também 

é fundado no reconhecimento engendrado pela mobilização dos agricultores através das 

propostas e ações apresentadas por estes mediadores (BOURDIEU, 1989). Seguindo Neves 

(2008, p. 38, grifo da autora), importa observar que 

 

As relações que são construídas entre mediadores e mediados referenciam-se por 

significados atribuídos aos recursos e aos temas que são delas expressivos; por 

conflitos e tensões, problemas estruturantes das práticas de ambos agentes. Os 

desdobramentos não são dados a priori, sua dinâmica é relativamente indefinível. 

Há desdobramentos inesperados e múltiplas formas de reapropriação de objetivos e 

intenções, demonstrando que atos de mediação também são procedimentos para 

transformação. 

 

Em relação à mediação e aos espaços sociais em que ela ocorre, já foi afirmado 

anteriormente que os profissionais mediadores surgem mais facilmente em situações de 

mudanças sociais, políticas e culturais (CASTRO, 2001). No caso dessa pesquisa, podemos 

remeter à constituição do movimento ecológico em escala internacional e dos novos agentes 

que emergiram na esfera pública brasileira por volta das décadas de 1970 e 1990, como o 

movimento sindical rural, MST, MAB, MMTR, MPA, MMC e outros movimentos sociais 

rurais, reivindicando a democracia, a participação popular e a justiça social. Em alguns desses 

movimentos a agroecologia foi tomada como nova perspectiva para a agricultura e os 

profissionais mediadores emergiram em ONGs e Redes para assessorar os grupos de 

agricultores que se organizavam.  

Assim, compreende-se que a trajetória de um mediador, seus projetos pessoais e 

coletivos e a mediação profissional com a qual ele atua podem se entrelaçar. Isso foi 

percebido nos casos de alguns mediadores vinculados ao Núcleo Missões. Entendemos que 

isso depende do habitus e das mudanças que impactam nas disposições dos agentes. Assim, o 

trabalho de mediação interfere na criação de novos valores e condutas porque o mediador 

dispõe de inserção social privilegiada em vários espaços, os quais comunica entre si e nos 

quais transita segundo o projeto (interesses que organiza visando o futuro) consciente ou 

inconsciente que possui e organiza, conforme seus conhecimentos, para interagir com os 

demais (KUSCHNIR, 2001). 

Em um estudo sobre a mediação política no Rio de Janeiro, Kuschnir (2001, p. 157) 

identificou que as relações de mediação se desenvolvem segundo a estrutura “obstáculo-

mediação-solução”. Porém, cada situação requer a mobilização de uma linguagem específica 
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no desenrolar de uma atuação que é diferente de acordo com o teor dos problemas a serem 

resolvidos, da cultura e dos valores portados pelos agentes envolvidos. O domínio dos 

códigos e valores que regem o universo dos mediados facilita ao mediador atuar na resolução 

dos problemas, pois fornece a compreensão sobre os pontos de vista envolvidos nos universos 

a serem relacionados, assim como interferir na criação de novos valores e condutas. Todavia, 

pode-se problematizar que quando a expectativa dos agricultores de que a atuação dos 

técnicos e dirigentes aponte soluções para remover os obstáculos que enfrentam na produção 

ecológica, no processo de certificação participativa e na comercialização não é atendida, fica 

aberto o espaço para a perda de reconhecimento das capacidades dos mediadores e o 

questionamento das mesmas. 

O fato de a agroecologia estar conectada a uma pluralidade de significados e acepções, 

que a identificam como ciência, movimento social e prática agrícola poderia ser um 

fomentador de desacordos entre técnicos, agricultores ecologistas e dirigentes do Núcleo 

Missões, pois cada uma dessas visões está associada a um habitus diferente dos agentes que 

as defendem e a um tipo distinto de inserção social. Assim, as famílias agricultoras poderiam 

estar mais identificadas com o habitus e a racionalidade que compreende a agroecologia como 

uma prática agrícola e um modo de vida. Enquanto os técnicos e agrônomos poderiam estar 

mais identificados com o habitus e a racionalidade característica à formação acadêmica 

(técnico-científica) em agronomia e os dirigentes do Núcleo poderiam estar mais identificados 

com o habitus e a racionalidade própria às experiências que vivenciaram durante suas 

trajetórias de contato com os movimentos sociais. Assim como, as disposições dos técnicos e 

dirigentes poderiam estar interligadas quando um mesmo agente possui formação técnica ou 

acadêmica e ocupa a posição de dirigente. Algo que nos propomos problematizar na pesquisa 

foi se o poder simbólico do mediador aumenta quando ele possui formação técnica e atua 

como dirigente do Núcleo Missões, caso em que seriam somados seus capitais culturais 

(técnico-científico) e políticos (contatos com profissionais políticos, desenvoltura, porte e boa 

oratória diante dos públicos). 

Diferentemente dos mediadores, que formam seus habitus em relação aos cursos 

técnicos, de bacharelado em agronomia e ao espaço de atuação política dos movimentos 

sociais, as famílias agricultoras ecologistas estão situadas em outras posições do espaço social 

(ou são meras consumidoras passivas desses espaços) e são tocadas por várias das visões e 

representações sobre a agroecologia. Por isso, a agroecologia adquire para elas sentidos 

diferenciados e mais amplos, principalmente porque o seu habitus está ligado às suas práticas 

e vivências que tentam romper com os modelos convencionais de agricultura. A respeito 
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disso, Almeida (2003) afirma que a agroecologia releva visões “sistêmicas” e “planetárias”, 

dimensões sociais e culturais que estimulam os agricultores a construir seus projetos de vida e 

programas políticos de agricultura. De forma que ela é estratégica para sintetizar e legitimar 

as ações das famílias agricultoras que tentam se organizar no movimento ecológico e estão 

associados a um núcleo da Rede Ecovida de Agroecologia. 

Em um estudo sobre mediação social envolvendo famílias camponesas argentinas, 

Cowan Ros (2008) observou conflitos quando o interesse dos técnicos ultrapassou a resolução 

de problemas produtivos e de infraestrutura comunitária para abarcar mudanças sociais e 

culturais que envolviam a adoção de novos valores e maneiras de se relacionar com os 

mediadores tradicionais (políticos, religiosos e comerciantes). No caso em questão, após certo 

tempo de engajamento os camponeses se desinteressaram do modelo de acompanhamento 

proposto pelos técnicos, o qual envolvia participação constante, porque o lucro líquido não era 

mais significativo que o lucro da comercialização mediada pelos agentes tradicionais, cuja 

lógica de trabalho era assistencialista. 

Nesse mesmo estudo, realizado com outras comunidades, ocorreram casos em que os 

técnicos ampliaram o tempo para que os agricultores cumprissem os acordos estabelecidos e 

outros em que mantiveram o prazo original devido à relação afetiva criada com os 

agricultores. Cowan Ros (2008) identifica nessa relação a manutenção das práticas 

assistencialistas criticadas nos mediadores tradicionais. O autor também aponta que a 

emergência de dirigentes a partir das bases, pode facilitar as negociações com os técnicos 

quando a liderança comunitária atua traduzindo interesses e expectativas. Contudo, à medida 

que as lideranças comunitárias adquirem capitais simbólicos (conhecimentos específicos e 

habilidades retóricas) elas podem enfrentar discursivamente os técnicos munindo-se do apoio 

das bases, enquanto essas, na maioria dos casos, exprimem a discordância e o 

descontentamento através do silêncio e da ausência nas assembleias. 

Nesse sentido, podem ocorrer situações em que o relacionamento entre agricultores 

ecologistas e técnicos se desenrola no sentido da perda de legitimidade dos segundos que 

podem chegar a ser ignorados pelos primeiros que, por sua vez, passam a se valorizar frente a 

eles. Segundo Oliveira (2004), por ser um agente externo ao grupo, o mediador raramente 

domina integralmente os códigos e valores dos agricultores. Isso reflete no trabalho de 

mediação e pode levar os agricultores a assumirem uma atitude mais ostensiva através da qual 

procuram desconstruir a relação na qual os mediadores parecem indispensáveis. Os 

agricultores podem colocar sob suspeita a competência técnica e o compromisso dos 

mediadores com as necessidades reais por eles identificadas em relação à sua propriedade. No 
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caso dos agricultores ecologistas, o questionamento da competência e do compromisso dos 

mediadores pode se dar quando há conflitos entre suas práticas, que envolvem a aplicação de 

conhecimentos tradicionais, como é proposto em agroecologia, agricultura biodinâmica, 

natural, permacultura e outras, e as práticas conhecidas ou recomendadas pelos técnicos. 

Esses modelos alternativos de agricultura e de relação com o meio ambiente são considerados 

ineficazes na perspectiva dos conhecimentos “modernos” ou convencionais ensinados na 

maioria dos cursos técnicos agrícolas, técnicos agropecuários e de bacharelado em agronomia.  

Dessa maneira, as famílias agricultoras ecologistas esperam que os técnicos e 

agrônomos ouçam suas demandas e atendam seus interesses em relação aos cultivos. Em 

relação a isso, Oliveira (2004) observou que, na maioria dos casos, as disputas entre os 

agricultores ecologistas e os mediadores sociais não são explícitas, desenvolvendo-se mais no 

cotidiano da produção do que em confrontos discursivos nas reuniões, assembleias e 

plenárias. Nesse sentido, os agricultores buscam contornar técnicas e práticas de cultivo que 

consideram ineficientes ou que não dão conta da sua possibilidade de permanência na 

agricultura.  

Além da assistência técnica mais voltada aos cultivos, os capitais culturais, linguístico 

e político (contatos políticos), dos mediadores também são valorizados pelos agricultores 

conferindo peso na relação de poder. Portanto, habilidades relacionadas à formação 

acadêmica, segurança, oratória e liderança são observadas e julgadas pelos agricultores 

(OLIVEIRA, 2004). A esse respeito Kuschnir (2001, p. 159) observa que “Nem todos os 

políticos são mediadores. A trajetória [...] como mediador está relacionada a um projeto 

específico”. De maneira que é o “plano de vida” de um mediador que define a forma como ele 

organiza seus interesses presentes e futuros mobilizando os conhecimentos que obteve em 

experiências passadas em universos sociais distintos. De tal forma, o sucesso da prática 

mediadora também está associado ao modo como o mediador encara esse trabalho, ao 

comprometimento e aos investimentos que nele realiza.  

Além disso, os projetos de vida dos mediadores nem sempre coincidem com os 

projetos dos agricultores ecologistas. Brandenburg, Lamine e Darolt (2013) observam 

conflitos dentro da dinâmica dos grupos de agricultores, técnicos e dirigentes ligados à Rede 

Ecovida de Agroecologia. Esses conflitos envolvem o processo de certificação participativa, a 

exclusão de agricultores do processo e da rede, bem como disputas internas em torno dos 

discursos divergentes da direção e das decisões sobre o significado e o rumo que a 

certificação deve tomar. Pode-se compreender a divergência entre os projetos de agroecologia 

dos mediadores e agricultores ecologistas nos termos de uma diferença entre habitus e 
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inserções sociais distintas dos agentes. Uma vez que estes agentes se situam em posições 

diferentes no espaço social, dentro das quais são portadores de capitais distintos e marcados 

por trajetórias heterogêneas, é improvável que eles partilhem de uma mesma visão de mundo, 

de um mesmo habitus, das mesmas experiências e dos mesmos interesses. Portanto, entende-

se que estes agentes se unem e partilham de um mesmo projeto coletivo em torno da 

propagação da agroecologia, o que não impede que dentro desse projeto amplo cada agente 

direcione suas lógicas de ação segundo seu projeto individual. 

 

5.2 A PRÁTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA 

 

Com vistas a discutir-se a metodologia de trabalho em agroecologia adotada pelos 

mediadores sociais com as famílias agricultoras ecologistas do Núcleo Missões, é interessante 

citar os casos de duas pesquisas realizadas com famílias agricultoras de Cuba, México, 

Guatemala e Índia onde metodologias de trabalho mais horizontais foram adotadas entre 

agricultores e técnicos vinculados a associações e movimentos sociais, resultando na 

viabilização ecológica, social e econômica das propriedades e na territorialização da 

agricultura agroecológica. 

Nesse sentido, Rosset (2017) observa que apesar de haver princípios guiadores na 

agroecologia eles não se traduzem em receitas prontas sobre quais as melhores técnicas a 

serem aplicadas nas propriedades. Ao estudar os processos de produção agroecológica de 

camponeses e agricultores em Cuba, o autor aponta a insuficiência do saber técnico sobre 

como fazer e praticar agroecologia quando este está dissociado da realidade e dos recursos 

disponíveis na propriedade dos agricultores, uma vez que o primado pela produtividade e pelo 

ganho econômico é uma característica da agricultura convencional. As condições climáticas, 

fisiológicas, sociais e culturais variam em cada propriedade, sendo que o verdadeiro 

empecilho à propagação de alternativas ecológicas de produção não seria a falta de opções 

técnicas, mas a falta de um processo social de interação entre os agricultores para a promoção 

e a adoção das soluções existentes. Baseado no aumento do intercâmbio e das trocas de 

experiências entre os agricultores, o autor defende a possibilidade de massificação e 

territorialização da agroecologia, também defendida pela Via Campesina45, a partir da 

                                                           
45 A Via Campesina é um movimento social transnacional fundado na Bélgica em 1993 por grupos de 

camponeses, pequenos e médios agricultores, populações indígenas, mulheres e trabalhadores rurais 

interessados em enfrentar o agronegócio e a devastação no campo. Atualmente está presente em 81 países do 

mundo e representa mais de 200 milhões de famílias rurais em todos os continentes (ROSSET, 2017; LA VIA 

CAMPESINA, 2018).  
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produção praticada por várias famílias em vastos territórios. Isso seria possível através das 

experiências de organicidade e ação coletiva, do protagonismo camponês mediante a 

interação e o diálogo de saberes, das iniciativas de mulheres e jovens que buscam a 

agroecologia como nova alternativa, das experiências de formação e educação em escolas do 

campo e das políticas públicas que fomentam a produção e a comercialização via mercados 

institucionais como ocorre no Brasil. 

Entre as ações desenvolvidas pelos movimentos camponeses e indígenas associados à 

Via Campesina, Rosset (2017) destaca a metodologia “Camponês a Camponês” (CaC) 

desenvolvida na Guatemala, e adotada no México e em Cuba, com o objetivo da promoção 

horizontal da agroecologia. Nela os camponeses e agricultores mais experientes são os 

promotores da agroecologia e atuam como mestres junto aos demais na resolução de seus 

problemas tendo os técnicos como coordenadores e facilitadores do processo de intercâmbio, 

ou seja, os técnicos colocam em contato agricultores de diferentes regiões que não se 

conhecem e que trabalham com os mesmos cultivos e sistemas. O sucesso do método estaria 

assentado no protagonismo camponês que se coloca como contraponto ao modelo da 

assistência técnica convencional, no qual 

  

[...] a família camponesa assume um papel passivo. Quando ocorre um problema, 

espera o técnico chegar de fora para resolvê-lo. Pode esperar um longo tempo, sem 

tomar a iniciativa de buscar soluções. Estes métodos verticais também se 

autolimitam pelo número de técnicos e, ainda, pelo número de famílias que cada 

técnico pode atender, e finalmente, pelo orçamento (ROSSET, 2017, p. 88). 

 

Adotando a metodologia “Camponês a Camponês”, em Cuba a Associação Nacional 

de Agricultores Pequenos (Anap) alcançou a conversão agroecológica de metade dos 

camponeses do país no período de 15 anos.  

Em pesquisa sobre a Índia, Ashlesha et al. (2017) também observaram a possibilidade 

de elevar a produção agroecológica à escala através do uso de metodologias horizontais de 

trabalho com foco na interação e troca de saberes entre os camponeses. Apesar de adotar um 

processo de organização mais informal e espontâneo do que a Anap, os autores identificaram 

que o movimento indiano Zero Budget Natural Farming46 (ZBNF), constituído por pequenos 

e médios agricultores com baixo orçamento que produzem sem insumos externos, obteve 

sucesso a ponto de ser espalhado para várias cidades da Índia e de países vizinhos. Na forma 

de organização desse movimento os agricultores interagem entre si, trocam experiências e 

                                                           
46 Em tradução literal “Agricultura Natural de Orçamento Zero”. 
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criam as iniciativas locais, sendo que os líderes de ponte trabalham para coloca-los em 

contato. São realizados cursos, no formato de aulas, nos quais o técnico e líder principal do 

movimento debate questões técnicas, sociais, políticas e econômicas da realidade dos 

agricultores. Ele também publica e distribui materiais educativos e informacionais sobre a 

agroecologia para os agricultores através de parcerias e do levantamento de fundos para o 

movimento através de uma ONG local.  

Nessa experiência indiana, Ashlesha et al. (2017) destacam o potencial de 

popularização da agroecologia através da adoção de metodologias de trabalho mais 

horizontais entre técnicos e agricultores e que envolvam processos pedagógicos. Também 

apontam a organização em rede que facilita as trocas e permite a arrecadação de recursos 

através de aliados. A base que leva ao desenvolvimento da produção agroecológica é o 

intercâmbio entre as experiências dos agricultores que buscam soluções em outras 

propriedades. Além disso, o foco de atuação do líder e principal agrônomo do movimento é o 

trabalho com os recursos naturais (solo, água, matéria orgânica) internos disponíveis em cada 

propriedade e de acordo com as condições climáticas da região. O que resultou na queda do 

número de suicídios locais e dos casos de endividamento de agricultores que antes adotavam 

o pacote tecnológico da agricultura convencional: realizavam empréstimos bancários para 

comprar insumos externos. 

As metodologias de trabalho, destacadas por Rosset (2017) e Ashlesha et al. (2017), 

adotadas pelos camponeses cubanos (CaC) e pelos agricultores indianos (ZBNF) não 

eliminam a interação com os técnicos que continuam desempenhando o papel de mediadores 

entre a academia, os conhecimentos técnico-científicos, e o mundo camponês. Contudo, à 

medida que os agricultores trocam experiências entre seus pares e incorporam os 

conhecimentos técnicos necessários, trazidos pelos agrônomos, eles adquirem grande 

autonomia para decidir sobre os cultivos e resolver problemas. 

Ao tratar-se do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, percebeu-se que ali 

também há potencial de promoção e territorialização da agroecologia em rede devido à 

própria dinâmica de funcionamento dos grupos e núcleos que compõe esta Rede específica. A 

estrutura e proposta de trabalho da Rede Ecovida foram criadas para dar maior 

horizontalidade às relações entre agricultores e técnicos no processo de certificação 

participativa e viabilizar o desenvolvimento da agroecologia em rede. Para isso, os 

agricultores ecologistas do Núcleo Missões geralmente reúnem-se a cada dois meses na 

propriedade de cada um dos membros de seu grupo de produtores para discutir seus avanços, 

desafios, trocar sementes, mudas e compartilhar experiências sobre a produção. Nesse sentido, 
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pode-se comparar a dinâmica de funcionamento do Núcleo à metodologia “Camponês à 

Camponês” (CaC) observada por Rosset (2017) nas comunidades cubanas e mexicanas. 

Segundo os relatos de alguns agricultores, com a metodologia de trabalho coletivo empregada 

no Núcleo em poucos anos eles aprenderam mais que durante suas trajetórias inteiras na 

agricultura convencional 

 

[...] depois que eu entrei para os orgânicos, na verdade, eu adquiri mais conhecimento 

nesses 5 anos de orgânicos, participando do orgânico, do que a mais tempo, todo o tempo 

que eu trabalhei com horta, com hortigranjeiro, que eu não criei esse conhecimento de 

produzir, de fazer, de certas coisas. Porque a gente se reúne e faz sem veneno (Agricultor 

Ecologista João). 

 

[...] daí a cada dois meses a gente faz a reunião, visita a propriedade do [outro]. Claro que 

daí no ano inteiro tu visita todas as propriedades. Mas agora estamos entre seis, daí fecha 

bem certinho. Daí a gente faz as visitas e olha, que nem, se tem algum problema em 

alguma propriedade, para melhorar porque senão prejudica todo o grupo. [...] Se, a outra 

vez, nós chegamos lá e não foi feito, ainda, barreira ou alguma coisa que tem uns que 

precisam fazer [...] (Agricultora Ecologista Joana). 

 

Alguns grupos relataram que realizam reuniões mensais nas propriedades uns dos 

outros e que costumam comercializar seus produtos em estandes coletivos dentro das 

cooperativas de agricultura familiar e nas feiras do produtor onde a maioria dos demais 

agricultores ainda são convencionais. As estratégias de comercialização conjunta visam 

reduzir os custos das famílias com a manutenção desses espaços, criar uma identidade 

coletiva diferenciada, enquanto agricultores orgânicos, e fortalecer o grupo diante dos 

consumidores. Assim, esses agricultores e agricultoras buscam se apoiar mutuamente e 

acabam ofertando uma variedade maior de alimentos orgânicos aos consumidores. Mesmo 

nos grupos que costumam se organizar em estandes individuais nas feiras, as famílias já 

expressaram perceber que o diálogo é a melhor estratégia de organização para melhorar a 

comercialização. Assim, indicar o estande ou a banca do vizinho ecologista, bem como 

cultivar outros tipos de alimentos, atrai e mantém mais fregueses.  

As reuniões grupais nas propriedades também servem à finalidade de comprar e trocar 

alimentos para o autoconsumo familiar. Durante os diálogos, costuma-se debater sobre a 

preparação de receitas de compostos orgânicos e sanar dúvidas que possam ter permanecido 

após os dias de campo, oficinas e viagens realizadas pelo Núcleo. A própria dinâmica de 

visitação intragrupal revela sua riqueza quando observa-se que em alguns grupos não são 

realizados os mesmos cultivos e, mesmo quando isso ocorre, as tecnologias de produção 

empregadas são diversas. Como, por exemplo, no grupo ecologista de Santa Rosa em que 

algumas famílias priorizam o uso de esterco na produção, outras a homeopatia, algumas tem 
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maior preocupação com o manejo ecológico ecossistêmico ou com a integração e o consórcio 

entre plantas complementares nas hortas e pomares. Assim, as possibilidades de partilhar 

experiências e soluções dentro do próprio grupo, recorrendo aos pares, são maiores em virtude 

da diferenciação de metodologias adotadas pelas próprias famílias. 

 

A gente pode, eu posso observar assim ó, eles estão usando bastante a questão do pó de 

rocha, eles estão usando bastante a questão do bokashi [...]. Então foram técnicas que 

chegaram e que eles estão aplicando nas propriedades. A questão do uso das caldas como 

tratamento preventivo. Outra coisa que eles usam bastante são os biofertilizantes. [...] Por 

isso que são importantes as reuniões dos grupos. Porque daí eles comentam entre eles isso 

e aí eles passam a um motivar o outro porque aquilo ali realmente deu certo “Olha!”. E 

eles também têm uma coisa bacana dentro dos grupos que eles se trocam muito, além da 

informação, eles trocam as experiências, por exemplo, eles trocam mudas. O que mais, 

assim, as caldas, um compra mais “Ah, mas eu tenho! Eu levo e depois tu me repõe”, uma 

coisa assim porque, às vezes, aonde eles moram nem todos os lugares têm acesso a esses 

produtos específicos para agricultura orgânica. [...] E eu acho que outra coisa bem legal 

que surge dentro disso, também, é a construção de saberes porque entre eles, eles vão 

construindo essa rede. E uma coisa, também, que está me chamando a atenção é que os 

jovens estão participando mais diretamente agora junto com as famílias nas reuniões e os 

jovens também estão se apoderando desses conhecimentos (Mediadora Técnica Carmen). 

 

É, experimentando. Vendo o quê que a gente vê nas propriedades. Eu, na minha horta 

mesmo, eu trouxe muita coisa lá da dona Zélia, trouxe couve-folha, muda de lá, trouxe óleo 

nirá, trouxe cebolinha de sopa. Então, a gente vai fazendo essa troca, também, de 

sementes, de mudas, né. Aprendendo como ela faz, daí eu chego em casa e... até receita 

culinária a gente troca! Mas é uma vivência, ainda, pequena. A gente tem 1 ano de 

trabalho em conjunto, 1 ano e pouco, né. Então, ainda temos muito o que aprender umas 

com as outras (Agricultora Ecologista Renata). 

 

A gente busca as informações e troca ideias como hoje de tarde, diz “Bom! O quê que nós 

podemos fazer para melhorar? O quê que nós temos que conhecer mais?”. [...] Aqui o que 

tem de experiência feita, tudo eu já fiz. Planta aqui, planta lá, traz uma produção nova, 

traz isso, traz aquilo. Sabe? Para a gente isso, agora que começa o consumidor procurar 

mais, e procura sempre as coisas antigas, mandioquinha-salsa, [batata] yacon [...] Porque 

na internet o pessoal busca hoje para quê que é. E como todo mundo quer imunidade e 

quer essas coisas, e comer coisas diferentes para isso e para aquilo, o inhame é uma das 

coisas que mais imunidade dá. [...] aí o pessoal usa, cozinha para comer assim, como 

batatinha, e usa para o pão [...] (Agricultor Ecologista Carlos). 
 

A maioria das famílias ecologistas costuma conversar e interagir mais com seu próprio 

grupo devido à dinâmica cíclica de reuniões que realizam nas propriedades e, em alguns 

casos, porque o tipo de produção é o mesmo (cereais, gramíneas, leguminosas, folhosas, 

frutíferas, etc.) mesmo que as espécies cultivadas variem. Nesses encontros periódicos e nas 

reuniões anuais de revisão da certificação participativa, nas quais os grupos de agricultores de 

regiões diferentes se vistam, as famílias debatem desde os tipos de alimentos que os 

consumidores estão procurando até questões políticas mais amplas envolvendo os rumos da 

produção agroecológica brasileira. Um momento significativo presenciado após o término de 
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uma reunião de revisão foi quando um agricultor ecologista propôs o seguinte debate para 

seus pares na presença dos mediadores da Arede, Emater/RS-Ascar e Unicooper: 

 

Se nós não nos apropriarmos do uso de produtos biológicos, em pouco tempo os grandes 

fazendeiros e as empresas o farão e dirão que estão salvando o planeta. Porque essas 

empresas, Bayer, Basf e Syngenta comprarão a Biogermany que é a única que produz essa 

tecnologia no Brasil. Eles já estavam em Cruz Alta esses tempos atrás querendo comprar a 

Simbiose e eu perguntei e ele [dono da empresa] disse que ele não vendeu e se não vendeu 

não venderia mais. Mas é só questão dos venenos deixarem de ser lucrativos e o insumo 

mineral se esgotar, então os produtos biológicos serão lucrativos e essas empresas 

dominarão o mercado. Então nós, pequenos produtores, podemos esquecer que 

conseguiremos nos apropriar disso (Agricultor Ecologista Carlos. Trecho de notas do 

caderno de campo). 

 

Os diálogos observados durante as visitas de revisão da certificação participativa 

revelam que as famílias agricultoras ecologistas estão atentas para as mudanças na conjuntura 

política e agrícola brasileira e procuram se organizar para experimentar e dominar as 

tecnologias de produção agroecológicas com vistas a se tornarem autônomas diante da 

possibilidade, por elas vislumbrada, de que essas tecnologias sejam apropriadas pelas grandes 

empresas e pelos grupos dominantes do setor agrícola. Apesar dos técnicos incentivarem os 

agricultores a experimentar certos insumos biológicos, que já são comercializados na 

Unicooper e em algumas agropecuárias da região, as iniciativas sobre experimentar ou não e 

continuar ou não o uso desses produtos partem das famílias que avaliam os impactos disso na 

produção e no seu orçamento. Caso comprar o produto pronto não seja a melhor saída, ainda 

existe a possibilidade de prepara-lo em casa.  

O papel dos mediadores técnicos no acompanhamento das famílias agricultoras 

ecologistas do Núcleo Missões se restringe à assessoria técnica, prestada sobre os cultivos e as 

normas que envolvem a legislação tributária, sanitária e ambiental para agroindustrialização 

dos alimentos, e à assessoria social, na mediação com os consumidores e com outros 

agricultores do Núcleo. Essa assessoria é realizada durante o ano, quando as famílias 

solicitam auxílio técnico nas propriedades, e durante as caminhadas para revisão da 

certificação participativa. Contudo, apesar dos técnicos da Emater/RS-Ascar, Unicooper e 

Arede realizarem sugestões de melhorias durante as visitas de revisão não cabe a eles opinar a 

respeito da aprovação da certificação da produção dos agricultores ecologistas. Quem atribui 

seus pareceres positivos ou negativos para a certificação são os agricultores e agricultoras de 

cada grupo ecologista escolhidos entre os seus pares para compor a comissão de ética. Cada 

ano é escolhido um novo membro para a comissão de ética de cada grupo. Durante as revisões 

também são os agricultores do grupo revisor que questionam aos revisados se a documentação 
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das atas, do caderno de campo e do plano de manejo estão em dia. Em algumas visitas o 

questionamento dos agricultores aos seus pares ficou bastante evidente. Na ausência dessa 

iniciativa por parte das famílias, observou-se que foram os mediadores da Arede, 

representando a comissão de ética geral do Núcleo, que levantaram esse questionamento aos 

agricultores e agricultoras revisados. Dessa forma, os mediadores técnicos, da Emater/RS-

Ascar, Unicooper e Arede, que acompanham o processo de certificação participativa não 

possuem poder de voto nessa instância mesmo que realizem sugestões. 

Em relação ao cotidiano na agricultura, observou-se que muitas famílias agricultoras 

ecologistas procuram resolver sozinhas seus problemas de infraestrutura e produção, 

principalmente aquelas que trabalham experimentando tecnologias alternativas há mais tempo 

e adquiriram certa autonomia e confiança em suas ações. Segundo elas, trata-se de fazer e 

experimentar na prática porque há situações do dia-a-dia de quem trabalha na agricultura em 

que não é possível chamar os técnicos para opinar a respeito de tudo. 

 

[E quando vocês têm uma ideia nova, pra montar uma coisa nova ou plantar uma coisa 

nova na propriedade, como é que vocês fazem? Vocês testam primeiro? Vocês vão 

conversar primeiro com alguém do Núcleo? Com o técnico da Emater? Como é que 

vocês fazem?] Ah, eu não! Se eu vejo alguma coisa e acho que pode dar eu planto. Se dá, 

dá certo. Senão, também tá bom (Agricultora Ecologista Joana. Em negrito está a fala da 

pesquisadora). 

 

O pessoal da Emater... vem muita informação de fora. O Lúcio, e até o próprio Tiago, eles 

passam muita informação para nós. E aqui para o nosso manuseio não muda muito. [E no 

nosso caso não muda muito porque é cana[-de-açúcar]. Essas coisas, mais informação, 

necessita quem lida com hortaliças, com vários tipos de sementes e coisas. Nós, aqui é 

muito simples. O nosso processo aqui é muito simples: é cana, cana e cana.] E cuidar o 

corte, o período, certo tipo de cana[-de-açúcar], o que mais dá rendimento. E isso são 

coisas que, no mais da lavoura, no dia-a-dia a gente percebe. A adubação, limpeza, a lidar 

com esse tipo de planta invasora, como é que faz aquilo. [...] São coisas que se aprendem 

no dia-a-dia. A gente vai trocando ideia, vai conversando (Respostas dos Agricultores 

Ecologistas José e Marcos, em negrito, à mesma pergunta feita à Agricultora Ecologista 

Joana). 

 

Em relação a determinados tipos de produção, como a cana-de-açúcar, mandioca, 

abóbora, batata-doce e as frutas, as famílias relataram que não demandam tanta assistência 

técnica porque o domínio adequado do manejo dificulta o aparecimento de doenças. Ressalta-

se que esses agricultores participaram de viagens, realizadas pelo Núcleo Missões, para 

Capanema, no Paraná, Torres e Dom Pedro de Alcântara, Garibaldi e Antônio Prado, Bom 

Princípio e Montenegro, no RS, onde conheceram propriedades, agroflorestas47, 

agroindústrias e experiências de produção de açúcar-mascavo, banana, uva, pêssego, 

                                                           
47 As agroflorestas constituem experiências nas quais é consorciado o plantio de árvores de sombra e árvores 

frutíferas, em especial, dando-se preferência às espécies nativas de cada região.  
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morango, polpas e sucos de frutas, hortaliças, mudas de hortaliças e citros, o que ajuda a 

compreender a segurança que alguns expressam em relação ao domínio das técnicas de 

produção. As famílias também relataram que procuram participar de cursos, palestras, 

capacitações técnicas sobre os cultivos, ofertadas pela Emater/RS-Ascar, pelos STRs, por 

grupos ligados às Igrejas, como a Cáritas, e recorrem àqueles agricultores ecologistas de seu 

grupo que possuem experiências semelhantes. 

A interação e a troca com outros grupos costumam ficar restritas às plenárias do 

Núcleo, realizadas de duas a três vezes ao ano, e às visitas anuais de revisão da certificação 

participativa. A dificuldade de circular mais vezes entre as propriedades das famílias 

ecologistas dos outros grupos se torna evidente quando são consideradas as distâncias 

geográficas que separam essas famílias e a importância do tempo empregado na rotina de 

trabalho e de comercialização que contribuem para inviabilizar saídas recorrentes.   

É nesse sentido que percebe-se a importância do papel dos mediadores como líderes 

de ponte (ASHLESHA et al., 2017), como coordenadores e facilitadores que colocam os 

agricultores mais experientes em contato com os mais novos (ROSSET, 2017), organizam as 

plenárias do Núcleo, o roteiro de visitas e as atividades de certificação da produção, as 

viagens para conhecer outros núcleos, bem como repassam às famílias todas as normativas e 

exigências da Rede Ecovida e do MAPA em relação à produção orgânica e agroecológica. 

Portanto, os mediadores conectaram e continuam conectando os agricultores entre si, 

principalmente quando observa-se o processo histórico de identificação, assessoria e 

encaminhamento ao Núcleo Missões realizado pelas equipes técnicas da ASTRF, Arede e, 

mais recentemente, da Emater/RS-Ascar, além de intermediarem a organização dos 

agricultores perante outras instâncias governamentais e não governamentais. Assim, é 

possível afirmar que os mediadores vinculados ao Núcleo Missões agem como representantes 

das famílias ecologistas diante das instâncias externas.   

Nesse sentido, observa-se que os mediadores técnico-políticos do Núcleo Missões 

incorporam o “espírito” da organização, no sentido de que se doam à causa do movimento 

agroecológico e assumem a organização local, para se tornarem coordenadores e 

fomentadores de projetos e ações que visam a implementação e o fortalecimento da 

agroecologia na região (BOURDIEU, 1989, 2004). Eles se mostram necessários às famílias 

agricultoras ecologistas pela capacidade de criar e submeter propostas de desenvolvimento às 

agências estaduais e federais, angariar fundos para estes projetos, representar o Núcleo em 

instâncias nacionais e, por vezes, internacionais e articular parcerias com outras entidades que 

representam grupos de agricultores ecologistas que desenvolvem experiências semelhantes 
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(NEVES, 2008). Dessa maneira, enquanto detentores de capitais culturais e conhecedores da 

legislação e da dinâmica de funcionamento de instituições públicas e privadas, a posição de 

liderança dos mediadores técnico-políticos lhes dá poder sobre as famílias agricultoras 

ecologistas. 

No caso do Núcleo Missões, a importância do papel dos mediadores técnico-políticos 

foi fundamental no desenvolvimento de parcerias para criar o Núcleo, efetivar o processo de 

certificação e impulsionar a produção agroecológica na região. Para isso foram realizados 

contatos com os Núcleos Planalto (mediadores do Cetap), Serra (mediadores do Centro 

Ecológico), Litoral Solidário e Vale do Caí (mediadores do Instituto Morro da Cutia de 

Agroecologia – IMCA). Os mediadores desses núcleos da Rede Ecovida de Agroecologia 

foram consultados a respeito de suas experiências com os procedimentos legais e burocráticos 

dentro da Rede, sobre o acesso às políticas públicas de compra de alimentos, para a formação 

de parcerias em discussões e em disputas por editais para financiamento de projetos, além de 

terem possibilitado a visitação das famílias ecologistas do Núcleo Missões às propriedades e 

cooperativas familiares desses outros núcleos da Rede Ecovida no RS. 

No caso das trajetórias dos mediadores técnico-políticos apresentados nessa pesquisa 

percebeu-se que sua relação com o campo político, entendido como o campo de forças no 

qual são empreendidas as lutas entre os profissionais políticos formados para atuar 

representando as classes sociais, é uma relação indireta dada por meio das relações que esses 

mediadores mantêm com os profissionais políticos (BOURDIEU, 1989). A exemplo do 

mediador técnico-político Diego que trabalhava como assessor parlamentar do deputado 

federal Elvino Bohn Gass, que é um representante político eleito com a proposta de trabalhar 

pela categoria social dos agricultores familiares. Os dois representantes, o mediador técnico-

político Diego e o deputado federal Elvino Bohn Gass, são oriundos da região da Fronteira 

Noroeste do RS. O primeiro atua como mediador entre as famílias ecologistas e as instituições 

públicas e o segundo atua diretamente no campo político institucional. Mesmo quando os 

mediadores técnico-políticos assumem cargos políticos institucionais tratam-se de posições 

secundárias, como secretários e assessores nomeados pelos representantes eleitos. Contudo, 

são as relações estabelecidas com prefeitos(as), deputados(as) e secretários(as) de agricultura 

que permitem aos mediadores técnico-políticos assessorar bem as famílias agricultoras 

ecologistas por meio das parcerias firmadas.  

Ao agirem de acordo com o habitus incorporado, e segundo as regras inerentes à 

atuação técnico-agronômica e, em alguma medida, também ao espaço político do movimento 

agroecológico, os técnicos e dirigentes que atuam com as famílias agricultoras ecologistas no 
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Núcleo Missões podem afirmar seu comprometimento com a instituição (Rede Ecovida) 

porque acreditam em sua atuação técnica e política como representantes e mediadores sociais 

frente às instâncias governamentais no acesso à certificação participativa em rede e às 

políticas públicas. Por serem detentores de capitais culturais acadêmicos (técnico-científicos) 

e políticos (capacidade de mobilização, contato com políticos profissionais, boa oratória) eles 

são reconhecidos pelos agricultores como capacitados para assessorá-los e representá-los 

(BOURDIEU, 1989, 2004, 2007).  

É importante relembrar que os mediadores técnico-políticos Diego e Tiago 

trabalharam nas propriedades familiares até a juventude e incorporaram novas camadas de 

conhecimento ao seu habitus camponês durante o período de estudos na escola FUNDEP. 

Além de terem aprendido sobre teoria e tecnologias de produção agroecológica e terem 

implementado experiências produtivas, na escola eles aprenderam a realizar leituras da 

conjuntura social e política brasileira, especialmente no tocante às populações rurais, para se 

tornarem lideranças capazes de fomentar a organização popular por meio da realização de 

trabalhos de base envolvendo formação e educação. Segundo Nart (1997), as atividades de 

leitura e teatro realizadas na escola também tinham por objetivo desenvolver a comunicação e 

a expressão corporal diante dos públicos, característica essencial de uma boa liderança. Nesse 

sentido, os mediadores técnico-políticos Diego e Tiago mantém resquícios de seu habitus 

camponês, em função de suas origens rurais, e incorporaram novas disposições para a ação ao 

mesmo, configurando novas formas de ser e existir no mundo, quando adquiriram capitais 

culturais acadêmicos (técnico-científicos) e políticos para representar as famílias agricultoras 

ecologistas. Ressalta-se que além dos estudos na FUNDEP, esses mediadores realizaram 

formações superiores em Filosofia, Educação do Campo e um deles cursou Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

O reconhecimento e o crédito depositado a esses mediadores fortalece seu capital 

simbólico, permite falarem em nome do grupo enquanto o representam e defender as suas 

ideias como se fossem as dos representados, ou mesmo, trazer novas ideias para as famílias 

agricultoras ecologistas. Esse poder aumenta à medida que os mediadores mobilizam um 

maior número de agricultores e diminui à medida que é retirado o reconhecimento a eles 

atribuído pelo trabalho que desenvolvem. A esse respeito, Kuschnir (2001) percebe a 

mobilização de características e experiências específicas das identidades e trajetórias de vida 

dos mediadores com a finalidade de marcar sua legitimidade pelo conhecimento que detém 

sobre vários contextos e espaços sociais. A capacidade de circular bem entre universos 

marcados por valores e visões distintas estaria ligada à habilidade no exercício da mediação 
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social entre o poder público e grupos da população. Assim como ocorre com o profissional do 

campo político, as estratégias de ação do mediador estão sujeitas ao reconhecimento e à 

legitimidade, medidas através de sua capacidade de mobilizar adeptos. Com esse objetivo, o 

mediador pode escolher e combinar as identidades múltiplas e contrastantes que carrega para 

transmitir a impressão de unidade, pode evidenciar em seu discurso fatos, memórias, opiniões, 

diferenças e rupturas em sua trajetória de vida por acreditar que esses elementos interessam a 

seus interlocutores em um contexto determinado (KUSCHNIR, 2001). 

Assim pode-se perceber que a escolha por evidenciar fatos de suas próprias trajetórias 

é uma estratégia utilizada pelos mediadores técnicos e técnico-políticos para legitimar seus 

discursos e convencer os agricultores a respeito de determinados assuntos. Principalmente 

diante de públicos mistos, compostos por agricultores familiares ecologistas e agricultores 

familiares convencionais, onde a necessidade de conscientização sobre o potencial e os 

resultados da agricultura ecológica é maior. Os trechos abaixo demonstram melhor, sendo que 

se tratam de falas anotados no caderno de campo durante as observações realizadas: 

 

Eu também tinha muita resistência a essas práticas porque na faculdade a gente aprende 

muitas vezes a forma convencional. É mais fácil ir lá e aplicar veneno. Mas se vocês 

experimentarem funcionará. [...] O sistema orgânico também passa por uma 

transformação do modo de pensar (Mediador Técnico da Emater/RS-Ascar). 

 

Nós, eu e o [mediador técnico da Emater/RS-Ascar], tivemos que fazer uma outra 

formação, fora da que nós tivemos na escola de agronomia. O agricultor [ecologista] tem 

que fazer um processo parecido [na agricultura ecológica] (Mediador Técnico-Político 

Tiago, da ONG Arede). 

 

Durante as plenárias do Núcleo Missões, nas visitas de revisão da certificação e nas 

entrevistas com os mediadores técnicos e técnico-políticos percebeu-se em vários momentos 

que eles procuram incentivar as famílias agricultoras a buscar autonomia na produção, seja 

em relação às sementes, mudas, fertilizantes orgânicos e aos compostos preparados para 

controlar ataques aos cultivos. Foram citados exemplos de agricultores do Núcleo que 

dominam certas técnicas e cultivos, repassados contatos ou indicados parceiros da Emater/RS-

Ascar que atuam nessas áreas. A fala do mediador Tiago é representativa nesse sentido: 

“Dominem técnicas de produção e fabricação orgânica de adubos, façam oficinas com a 

Emater. Vocês estarão se empoderando”. Essa fala demonstra que os mediadores dão valor e 

reconhecem a capacidade de agência e organização das famílias ecologistas às quais buscam 

incentivar, pois sem elas seu trabalho enquanto mediadores não teria sentido, nem 

continuidade. 
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Além de reconhecer a importância do trabalho e da organização realizada pelas 

famílias agricultoras ecologistas do Núcleo Missões, percebeu-se por parte dos mediadores 

tentativas de autocrítica pelo trabalho que costumavam ou costumam realizar dentro de suas 

instituições e organizações: 

 

Nós extensionistas rurais temos o costume de achar que o agricultor é uma caixa vazia 

onde nós depositamos o conhecimento. Mas não é assim. O agricultor tem muito 

conhecimento. Foi um agricultor que me ensinou a fazer essa calda [aponta para a foto no 

slide] (Mediador Técnico da Emater/RS-Ascar. Trecho de anotação realizada em diário de 

campo durante as observações). 

 

Essas autocríticas são direcionadas à metodologia de trabalho hierárquica do modelo 

difusionista-inovador que foi adotado pela extensão rural brasileira com o modelo da 

modernização técnica da agricultura realizada desde o período da ditadura militar e que ainda 

é predominante na formação recebida nos cursos de bacharelado em agronomia e nos cursos 

técnico agrícolas ou técnico agropecuários. Os mediadores entrevistados, com exceção 

daqueles que se formaram na FUNDEP, relataram que sua busca por trabalhar com 

agroecologia foi uma escolha pessoal desvinculada da proposta hegemônica presente nos 

currículos dos cursos em que estudaram. Mesmo os mediadores técnicos mais jovens 

disseram que ainda são poucos os professores dos cursos de agronomia abertos a trabalhar o 

tema agroecologia em sala de aula, ainda que o interesse dos estudantes nesse sentido já seja 

significativo. Segundo um deles 

 

[E tua formação, a faculdade, foi toda voltada para a agricultura convencional?] Sim. 

Toda ela foi [voltada] para a agricultura convencional. Na última parte da faculdade, no 

último ano, eu optei por fazer uma cadeira que seria mais voltada para a parte de 

produção orgânica, mas foi lá seis meses, nos últimos seis meses. Mas dentro da faculdade 

sempre tinha um debate, entre os colegas, sobre a produção orgânica, 50% eram contra e 

50% eram... diziam que seria possível produzir de forma orgânica. [...] [E entre os 

professores, assim, o quê que tu percebia?] Entre os professores, de 100%, 10% acreditam 

e o resto não. Não debatem muito sobre agroecologia (Mediador Técnico Lucas. Em 

negrito está a fala da pesquisadora). 

 

Nesse sentido, vale a constatação de Caporal e Ramos (2006) a respeito dos entraves 

enfrentados na implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER) adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA48) no final do ano de 

2003. Segundo os autores, a PNATER que propunha aos agentes das agências públicas de 

extensão rural repensar as relações de poder que mantinham com seus públicos beneficiários 

                                                           
48 O MDA foi extinto no ano de 2016, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e transformado em 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.  
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esbarrou na própria estrutura hierárquica e centralizada de organização dessas agências, e na 

dificuldade e resistência dos extensionistas formados e acostumados a trabalhar seguindo 

metodologias diretivas, persuasivas e pouco abertas ao diálogo com os agricultores. Nesse 

estudo os autores já apontavam a necessidade de reformular não apenas as estruturas de 

organização das agências oficiais de extensão rural, de modo a incorporar as avaliações dos 

beneficiários a respeito do trabalho desenvolvido pelos mediadores, mas também as grades 

curriculares e as metodologias de ensino adotadas nas universidades e nos cursos técnicos 

superiores de maneira que os estudantes aprendam a interagir e ouvir os agricultores indo à 

campo. Em pesquisa mais recente, onde analisaram nove projetos de acompanhamento 

técnico e extensão rural desenvolvidos com famílias agricultoras ecologistas e assentadas de 

diversas regiões do estado do Paraná, Caporal e Dambrós (2017) observaram que ainda há 

uma presença maciça de técnicos defendendo uma extensão rural convencional dentro das 

empresas estatais, o que dificulta o processo de transição agroecológica nas propriedades e a 

mudança da própria prática de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Assim, percebeu-se que os mediadores que trabalham com as famílias agricultoras 

ecologistas do Núcleo Missões procuram reformular suas práticas, principalmente, no 

aprendizado direto com essas pessoas e refletindo sobre os resultados das ações empreendidas 

em conjunto. Por mais que a agroecologia – enquanto ciência que orienta ao manejo e ao 

desenvolvimento de agroecossistemas mais próximos possíveis do ecossistema natural local, 

respeitando as relações sociais e culturais das populações que ali vivem e trabalham com esse 

ecossistema – proponha princípios guiadores para as práticas, ela não aponta metodologias de 

trabalho específicas aos mediadores. Cabe a eles testar e desenvolver metodologias 

participativas que percebam trazer melhores resultados com as famílias com as quais 

trabalham. A respeito disso, os mediadores Guilherme e Diego observam que esse é um 

processo desafiador enfrentado tanto pelos técnicos e agrônomos quanto pelas famílias 

agricultoras ecologistas que são assessoradas por eles na região. 

 

[...] Então a gente está com essa [questão] que é muito da formação dos nossos técnicos, 

não é um problema da Emater isso. A gente tem visto que os técnicos saem da academia ou 

da escola de técnico agrícola e eles não tem essa pegada de fazer agricultura orgânica. 

Porque aí tem muito que desafiar o sistema, propor coisa nova, ler bastante, ver o que eles 

[agricultores] estão fazendo, resgatar conhecimentos antigos, não é uma coisa, assim, que 

tu abre agora o folheto da Monsanto e pronto. Tem muita leitura. [...] E quando eu falo da 

assessoria técnica nós não temos ainda uma capacitação nas academias para a 

diversidade. Então eu posso ter um técnico que entende tudo de alface orgânica, mas 

quando tu vai ver ele talvez não consiga associar a alface e esse mercado com um sistema 

mais complexo. Então eles têm algumas facilidades quando olha uma cultura, mas uma 

dificuldade muito grande para tentar olhar o sistema todo e de como essa família está 

incorporada no sistema da sua comunidade [...] (Mediador Técnico-Político Guilherme). 
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Então, também na Ater, se discute muito “Qual é a assistência que a agroecologia 

precisa?”. [...] É uma Ater que tem que sentar, tem que discutir, tem que ouvir os 

agricultores, tem que interagir, tem que sugerir, tem que levar para ver. É uma outra 

postura desse técnico. [...] Tem famílias, tem grupos que o técnico começa a acompanhar e 

a curiosidade é tanta, as experiências são tantas e as demandas tantas que ele passa a não 

dar conta, se envolver porque uma coisa leva à outra. Tu está fazendo uma agricultura que 

gera curiosidade e gera conhecimento. E você começa a fazer e pesquisar e descobrir que 

você não sabe nada. Que você tem que ir atrás e isso vira uma coisa sem fim. [...] Então, 

esse sempre é um problema, a gente quer formar técnicos, agrônomos, engenheiros, 

veterinários, extensionistas, tudo, os profissionais que possa listar aí, pedagogo, 

administradores, contadores. Mas aonde eles são formados? Eles são formados em 

universidades, em institutos com uma proposta voltada para o sistema convencional. Então 

ele sai de lá com o conhecimento, com o instrumental, com o método para trabalhar isso. 

Mas não é isso que os agricultores agroecologistas querem, eles querem uma outra coisa. 

Por isso que cresceu, no último período, essa formação alternativa dada pelas próprias 

organizações. As próprias organizações, então, fazem cursos, dias de campo, viajem e tal 

[...] (Mediador Técnico-Político Diego). 

 

Portanto, os mediadores que trabalham com as famílias agricultoras estão atentos em 

busca de reformular suas práticas de assessoria técnica. Para isso eles procuram sugerir e 

demonstrar as possibilidades viáveis às famílias realizando dias de campo e oficinas nas 

propriedades daqueles agricultores e agricultoras ecologistas que já estão com seus processos 

produtivos mais avançados e possuem maior experiência com o manejo ecológico. Nesses 

processos, os próprios técnicos reformulam seus conhecimentos técnico-científicos ao 

confrontá-los com os resultados da prática agrícola das famílias ecologistas. De maneira que a 

construção do conhecimento agroecológico é realizada entre eles de uma maneira mais 

dialógica e participativa do que aquela comum ao modelo de assistência técnica da 

modernização agrícola. 

 

5.3 INTERDEPENDÊNCIA E ASSIMETRIA DE PODER ENTRE OS AGENTES 

 

Em relação ao fato dos representantes se fazerem necessários às famílias agricultoras 

para falarem em nome do grupo, o efeito de oráculo descrito por Bourdieu (2004), é 

interessante perceber algumas dinâmicas contraditórias entre os mediadores. Ao mesmo 

tempo em que em alguns momentos eles se apresentam como os representantes do grupo em 

atividades externas ao Núcleo Missões, utilizando expressões como “o nosso grupo, o Núcleo 

Missões”, em outros momentos os mediadores colocam sua postura de liderança em questão 

diante dos agricultores ecologistas. Isso ficou bem marcado em uma das plenárias do Núcleo, 

principalmente quando uma mediadora da Emater/RS-Ascar se levantou e interpelou o 

coordenador geral do Núcleo: “Você sempre tem a atitude de se desaumentar enquanto 

coordenador e representante do Núcleo e é bom relembrar isso” (Trecho de anotação em 
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diário de campo durante as observações). Diante disso, o coordenador, mediador Tiago, 

respondeu explicando que sua posição apresenta lados positivos e negativos porque ele passa 

muito tempo viajando para participar das reuniões em outros núcleos da Rede Ecovida e com 

a direção geral da Rede, o que compromete seu trabalho direto e mais próximo às famílias 

agricultoras ecologistas do Núcleo Missões. Além disso, como um fato importante que não 

poderia ser esquecido, ele reforçou que sua posição como coordenador é temporária porque 

outra pessoa assumirá seu lugar em sequência. 

Diante dessa situação observada em campo é possível inferir que os mediadores 

procuram estabelecer um equilíbrio variável em suas relações de poder com as famílias 

agricultoras ecologistas. Esse equilíbrio nas relações oscila de acordo com as situações 

específicas em questão. Quando se trata de chegar em acordos para resolver os problemas de 

produção e referentes à documentação os mediadores procuram ouvir as famílias ecologistas 

para então sugerirem soluções e tomarem uma decisão conjunta. Mas quando se trata de 

situações antigas e recorrentes de descumprimento das normas estabelecidas pela Rede 

Ecovida e, principalmente, pelo MAPA, que fiscaliza a documentação do Núcleo e as 

propriedades dos agricultores, situações essas nas quais o diálogo prévio com as famílias não 

se mostrou efetivo, os mediadores apontaram e reforçaram os problemas que não foram 

resolvidos pelos grupos diante dos demais grupos do Núcleo. Na plenária foi dito claramente 

que a continuidade no descumprimento das normas poderia prejudicar todas as famílias dos 

grupos locais em questão e inclusive o Núcleo como um todo. Na ocasião percebeu-se que 

isso gerou inquietação entre os agricultores presentes, tanto naqueles que enfrentavam os 

problemas citados quanto naqueles que haviam cumprido todas as normas exigidas. Como o 

processo de certificação desenvolvido pelas famílias é participativo e baseado na confiança, 

ocorre que todos são responsáveis por todos e sentem os efeitos disso.  

Em várias entrevistas realizadas as famílias pontuaram sobre a importância de manter 

relações éticas e transparentes entre os integrantes dos grupos e do Núcleo para não prejudicar 

todo o trabalho e os investimentos realizados a partir da organização em Rede que foi 

implementada por elas e pelos mediadores. Nesse sentido, alguns grupos já vivenciaram 

experiências de afastamento provisório e exclusão de integrantes porque foi percebido o uso 

de agrotóxicos, de adubos químicos e de sementes híbridas ou transgênicas. Esses casos 

foram tomados de exemplo pela coordenação para levar as famílias a refletir sobre as 

implicações e as perdas resultantes do manejo agrícola inadequado dentro de uma rede de 

agroecologia:  
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Aí depois, na reunião lá em Santa Rosa, o Tiago falou “Olha”, ele diz, “Houve um caso 

assim e assim”, contou, “Foi suspenso o sócio do grupo. Foi punido exemplarmente. Foi 

feito o que deveria ser feito” diz ele. Aí ele falou “O grupo [...] está de parabéns porque 

puniu exemplarmente. Assim que tem que ser”. Aí toda a turma lá ficou com os olhos 

grandes, assim ó. Claro! Muitas vezes tem um que está usando ali e o outro não quer. [E o 

outro não quer falar]. Claro! Daí eu disse assim pro Tiago “Ó Tiago. Nós punimos por 

quê? Porque senão nós entramos junto”. E assim é qualquer um que está aqui. Deixou o 

outro integrante do grupo usar veneno, ele vai ser punido junto. Então, nós não podemos 

correr esse risco. [...] [Foi o que nós conversamos Marcos. Se nós ficar quietos amanhã 

ou depois vem o MAPA descobrir, vem o MAPA ali e vai que pegam. E daí nós entramos, 

daí perdemos os rótulos que ele falou, os R$8.000,00 ou R$9.000,00 de rótulos. Quanto 

tu vai ter que trabalhar para tirar isso líquido depois? Em produto a mais que tem que 

vender? O prejuízo que isso vai ser. [...] E um dia foi, quando fizemos reunião, eu falei 

“Ó. Não adianta nós fazermos reunião a cada dois meses e nós relevarmos. Não adianta. 

Nós temos que fazer. Então tudo isso o que nós falamos até hoje não pode servir para 

nada? Tudo não pode ter servido para nada! Então, nós temos que fazer, nós temos que 

colocar em prática tudo aquilo que nós sempre falamos que tem que ser feito, o que 

sugerimos um para o outro. Por que vamos relevar agora?”. Temos que fazer o que é 

certo, fazer o que é correto]. Não. Não tem, né?! Se o José chegar lá e ver a minha 

propriedade aberta lá num lado e outro usando veneno lá do lado, por mais que eu não 

estou usando na minha [propriedade], o José tem que chegar e me dizer. Na reunião que 

nós fizer tem que sair aquele assunto: “Não. Ó, Marcos. Tu vai ter que fechar aquilo lá, 

aquilo lá está errado. Aquilo lá não vai dar certo”. Tem que fazer alguma coisa porque 

senão é problema para nós [...] (Agricultor Ecologista Marcos. Em negrito está a fala do 

Agricultor Ecologista José). 

 

Em alguns grupos ecologistas as famílias perceberam e tomaram providências a 

respeito das ações incoerentes de seus pares, abordaram o assunto na reunião do grupo local, 

conversaram com a pessoa que cometeu a transgressão e encaminharam o assunto e a 

deliberação tomada pelo grupo à direção do Núcleo Missões. Em outro grupo a família que 

percebeu os problemas não quis se comprometer por se tratar de seus vizinhos de porta, sendo 

que foram os técnicos da Emater/RS-Ascar, Arede e Unicooper os primeiros que notaram e 

apontaram a existência de incongruências durante a visita de revisão da certificação 

participativa. Em seguida, nesse último caso, procedeu-se com a reunião de revisão na qual os 

componentes do grupo ecologista afetado definiram que a propriedade que apresentou 

problemas voltaria a entrar em transição por alguns anos, depois dos quais seria reavaliada a 

certificação e a permanência da família no grupo. Novamente percebeu-se que as decisões 

acerca do ocorrido foram tomadas pelo grupo ecologista afetado e pelos agricultores e 

agricultoras revisores deste grupo. O papel dos técnicos restringiu-se a dar sugestões a 

respeito das medidas que poderiam ser tomadas durante o período de transição. Já os 

mediadores técnico-políticos esclareceram a respeito da legislação do MAPA e das normas 

definidas pela Rede Ecovida de Agroecologia para a certificação participativa. 

Assim, percebeu-se que os papeis dos mediadores técnicos e técnico-políticos são 

distintos. Enquanto o técnico da Unicooper e os técnicos dos escritórios municipais e do 

escritório regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa são meros acompanhantes das visitas 



165 

de revisão da certificação participativa, fornecendo apoio financeiro, material e logístico, os 

técnicos vinculados à Arede, que compõe a comissão de ética geral do Núcleo Missões, 

cumprem o papel de estabelecer quais propriedades de cada grupo ecologista serão revisadas a 

cada ano, o que será revisado nessas propriedades, bem como esclarecer e relembrar às 

famílias as normativas da Rede Ecovida. O poder dos mediadores da ONG Arede é maior no 

processo de revisão da certificação participativa, bem como durante as plenárias do Núcleo, 

porque eles assumem a organização geral do Núcleo e do trabalho coletivo que é 

desenvolvido na região. Assim, apesar de se desautorizarem diante das famílias ecologistas 

em alguns momentos de definição e deliberação sobre as ações futuras a serem 

implementadas em coletivo, os mediadores técnico-políticos ainda mantém o poder, como 

representantes das normas e regulamentos, que lhes é instituído pela Rede Ecovida e que é 

reconhecido pelas famílias agricultoras. 

Como pode ser visto nas falas (citadas) dos agricultores Marcos e José, algumas 

famílias ecologistas já incorporaram o discurso dos mediadores técnico-políticos sobre a 

necessidade de controle e vigilância dentro da Rede Ecovida de Agroecologia. Essa não foi 

uma percepção generalizada em todos os grupos, mas em alguns deles ficou claro que os 

agricultores e agricultoras estabelecem limites entre confiança e vigilância que, em suas 

concepções, são duas coisas que andam juntas já que cabe aos grupos se apoiar, fortalecer e 

“fiscalizar”. Essa dinâmica de concepção das relações também esteve evidente durante as 

plenárias do Núcleo e nas entrevistas de alguns mediadores técnicos. Em vários momentos os 

mediadores ressaltaram que “o grupo é o controle” e que cabe às famílias conversar entre si, 

prestar auxílio mútuo e observar as dinâmicas de seus pares. Tanto que em uma das plenárias 

alguns agricultores relataram diante dos integrantes do Núcleo que estavam “controlando” seu 

grupo local. 

É possível nos questionarmos a respeito dos motivos pelos quais existe a necessidade 

de vigilância dentro de uma rede composta por famílias dispostas a trabalhar com 

agroecologia, muitas das quais defendem a agricultura ecológica como um modo de vida que 

faz parte do seu projeto de porvir. Nesse sentido, uma explicação possível seria o fato das 

famílias ainda estarem num processo de incorporação de novas camadas de conhecimento que 

implica a criação de novas disposições e estratégias para guiar suas ações. A partir do 

momento em que elas se comprometeram a ser e existir de uma maneira diferente no mundo, 

as razões práticas que guiavam suas ações no mundo anteriormente, de uma maneira pré-

reflexiva, precisaram dar espaço para uma nova forma de ser, pensar e agir. Da mesma forma 

como essas famílias levaram anos para incorporar a forma de ser e agir que caracteriza o 
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habitus dos agricultores convencionais (e em alguns casos demonstrados um habitus mais 

urbano), a incorporação de novas formas de agir, segundo valores ecologistas, não é possível 

de uma hora para outra, sendo comuns práticas nas quais são identificados resíduos de ações 

anteriores.  

Ainda a respeito da necessidade de vigilância e de incorporação de novas formas de 

ação, uma das atividades propostas pela coordenação do Núcleo em que observou-se o 

desconforto de alguns agricultores com as cobranças realizadas foi no momento inicial de 

apresentação dos coordenadores dos grupos familiares aos demais presentes no espaço da 

plenária. Para isso foram dispostas cadeiras enfileiradas diante do grande grupo e os 

agricultores coordenadores, ou algum outro representante local na ausência desses, foram 

convidados a sentar-se à frente. Foi estabelecido um tempo de 3 minutos para cada um dos 11 

coordenadores se apresentarem e solicitou-se a eles que relatassem sobre as atividades que 

estavam realizando em seus grupos, seus avanços e os desafios que estavam enfrentando. 

Alguns agricultores ecologistas se demonstraram mais confiantes, principalmente naqueles 

grupos que não estavam enfrentando problemas na ocasião. Em um dos grupos a fala do 

agricultor foi complementada e reforçada pelo técnico municipal da Emater/RS-Ascar que 

veio acompanhá-lo e sentou-se ao seu lado durante aquele momento diante do público. Outros 

agricultores mostraram-se claramente inibidos, falaram muito pouco e de maneira quase 

inaudível, sendo que alguns deles foram questionados pelos mediadores técnico-políticos a 

respeito de como estava a situação de realização das reuniões do grupo, a elaboração das atas, 

dos cadernos de campo e dos planos de manejo. Diante disso, alguns agricultores 

responderam que estavam tentando colocar essas questões em dia. Em um dos grupos foi 

realizado um forte apelo diante dos coordenadores e dos demais agricultores sobre a 

possibilidade de dividir seu grupo ecologista em dois grupos e procurar inserir novas famílias 

agricultoras neles devido à dificuldade de deslocamento que os integrantes desse grupo 

estavam enfrentando para a manutenção das reuniões periódicas nas propriedades. Nesse 

grupo os agricultores se queixaram da falta de apoio das prefeituras e dos escritórios da 

Emater/RS-Ascar de seus municípios e das distâncias que precisam percorrer para se 

reunirem, sendo que se tratavam de agricultores em idade mais avançada e que não tinham 

filhos residindo com eles nas propriedades. Nesse último caso, o coordenador do Núcleo 

interviu afirmando que a possibilidade de reorganização do grupo poderia ser discutida mais 

adiante. 

O que ficou bastante evidente nessa atividade foi o desconforto de algumas famílias 

agricultoras ao serem duplamente questionadas: a respeito do cumprimento das normas da 
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Rede Ecovida de Agroecologia e em relação à sua desenvoltura discursando em frente a um 

público mais amplo, mesmo que ele também fosse composto por seus pares. Por mais que a 

intenção da coordenação do Núcleo ao propor essa atividade fosse promover a troca de 

informações entre os grupos ecologistas, muitos agricultores demonstraram que para eles não 

é comum nem tranquilo serem questionados através dessa metodologia, por mais que 

estivessem cientes das regras às quais se comprometeram cumprir. Nesse sentido, a 

necessidade de colocar os agricultores à frente do grupo, sentida pelos mediadores, também 

pode ser considerada uma ação de violência simbólica porque configura a imposição de uma 

forma de ser e agir que não é comum aos agricultores. A competência dos mediadores, 

munidos de capitais culturais, de poder simbólico e da capacidade de oratória que 

incorporaram em seus habitus, durante suas trajetórias experienciando a prática da mediação 

social, lhes confere maior segurança, desenvoltura e autoridade discursando e argumentando 

diante dos públicos. Enquanto as famílias agricultoras ecologistas possuem poucas ou 

nenhuma dessas habilidades.  

Além disso, muitas famílias relataram que as exigências no cumprimento das normas 

da Rede Ecovida de Agroecologia foram aumentadas nos últimos períodos em comparação à 

época em que constituíram o Núcleo Missões em 2013. Esse aumento das cobranças da 

coordenação pelo cumprimento das regras da produção agroecológica; pela realização dos 

registros das reuniões em atas; por descrever o planejamento da produção em forma do plano 

de manejo; por anotar os gastos com insumos orgânicos, sementes, mudas; e enviar a 

declaração de transação comercial para a direção do Núcleo, catalogando tudo o que foi 

comercializado em cada mês do ano, tem impactado aquelas famílias agricultoras que não 

tinham por hábito controlar a produção e a comercialização tão detalhadamente. Mesmo que o 

período de transição da propriedade, ou de uma área de produção dentro dela, tenha por 

objetivo a realização de uma mudança gradual, para viabilizar economicamente essas famílias 

e fornecer tempo para que incorporem novos hábitos e dominem novas técnicas de produção, 

percebeu-se que, especialmente em relação ao domínio de novas habilidades para lidar com a 

documentação exigida, esse período de transição é relativamente curto e as famílias 

continuaram manifestando dificuldades. 

 

É que isso começou agora esse ano, tipo, um pouco mais exigências. Os anos atrás era de 

qualquer jeito. Agora que começaram, até com o caderno de campo também, que tem que 

ser bem formal, tem que ser. Porque até o ano passado tinha alguns que nem tinham feito. 

Então, pra dizer a verdade, tá começando, sabe, a exigir sempre mais as coisas. E a ata 

também, diz assim... Que nem nós sempre fazemos a ata, só que agora a Deise disse, que 

ela era a encarregada de fazer a ata, que tem que ser também mudadas algumas coisas 
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como foi feito. Então, não sei bem certo o quê que seria. Mas, pra dizer a verdade, é a 

partir desse ano que agora começou a ter mais exigências, que tem que ter o caderno de 

campo em dia, tem que ter a ata bem feitinha (Agricultora Ecologista Joana). 

 

Dessa forma, como a prática de realizar registros sobre todas as transações comerciais 

e todos os produtos aplicados nos cultivos não era comum à maioria dos agricultores, cabe aos 

mediadores auxiliar as famílias ecologistas no preenchimento e na forma de redação adequada 

da documentação a ser enviada para a direção geral da Rede Ecovida de Agroecologia. 

Durante as plenárias foi explanado pelo coordenador que um dos problemas apontados pela 

Rede Ecovida em relação à documentação do Núcleo Missões dizia respeito à insuficiência de 

informações e detalhes acerca das decisões tomadas e acordadas pelas famílias em suas 

reuniões grupais. Nessa situação percebeu-se novamente a dependência dos agricultores e 

agricultoras em relação aos mediadores técnico-políticos que conhecem e lhes esclarecem os 

padrões corretos para realizar esses tipos de registros.  

Contudo, os mediadores não são procurados pelas famílias agricultoras ecologistas 

apenas para orientá-las em relação à documentação, às normativas da Rede Ecovida ou para 

representar o Núcleo Missões em instâncias externas. Durante várias visitas de revisão da 

certificação participativa, e durante as entrevistas, alguns agricultores expressaram que 

procuram o auxílio dos mediadores quando os diálogos com seus pares não surtem efeito ou 

quando se sentem inseguros e constrangidos para fazer recomendações e cobranças dos 

demais integrantes de seus grupos. Isso pode ser observado nos seguintes relatos: 

 

Então, essa é a principal preocupação, as barreiras, a preocupação da ética da produção 

do nosso grupo. Então, tu viu que já deu um problema em um dos membros, né. [...] E a 

gente, também, cobrava um pouco da Emater porque lá é a unidade referência da Emater, 

de Cerro Largo, então eles também, como parte técnica, tinham que orientar o produtor. 

Né? E daí ficava uma coisa nossa de cobrar. Tanto que, à medida que cobrou, já queria 

sair do grupo [...] Então, esses são os cuidados que o Tiago fala muito nas reuniões. 

Sempre foi isso de nós não cair em uma vistoria e dar problema de uma auditoria [do 

MAPA], na verdade, porque isso é aleatório [...] Então, o Tiago sempre... A preocupação 

nas reuniões que ele veio aqui conosco, lá em Santa Rosa quando nós fomos, ou em outra, 

Porto Xavier, é essa coisa de garantir que tenha barreira, que não tenha transgênico. Não 

pode ter transgênico em nenhuma gleba da área! Então essas coisas é a principal 

preocupação (Agricultora Ecologista Renata). 

 

Se a outra vez nós chegamos lá e não foi feito ainda barreira, ou alguma coisa que tem uns 

que precisam fazer, daí a gente tem que pedir, que nem o Tiago que é mais [reconhecido], 

pra eles entrar também [e conversar com o produtor]. Ou ele melhora ou tem que sair do 

grupo, né (Agricultora Ecologista Joana). 

 

Portanto, os mediadores são chamados a orientar a resolução de situações embaraçosas 

entre as famílias agricultoras a fim de não serem criados debates delicados e oposições 

maiores entre os componentes dos grupos ecologistas. Isso porque há o reconhecimento de 
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suas posições enquanto técnicos e lideranças e porque o poder simbólico que lhes foi 

instituído pelas organizações permite a eles intervirem. Em outras situações observou-se que 

os próprios mediadores tomaram a iniciativa de interceder na resolução de conflitos. Exemplo 

disso foi o dilema enfrentado por uma agricultora ecologista certificada cujo marido se 

recusou a continuar realizando o manejo ecológico da propriedade. Essa agricultora estava 

visivelmente constrangida e dividida entre o desejo de continuar no grupo ecologista e a 

necessidade de deixá-lo, por questão ética, devido ao manejo convencional realizado pelo 

esposo ao lado da área agroecológica da propriedade que já havia sido certificada no ano 

anterior. Esse plantio convencional foi realizado sem a plantação de uma barreira de 

isolamento entre as duas áreas. Diante dessa situação delicada, os mediadores sugeriram à 

agricultora que ela tentasse conversar com o marido para renegociar a situação com ele. 

Indicaram a possibilidade de realizar uma vista à propriedade de um agricultor ecologista de 

outro grupo para conhecer sua forma de manejo com a cultura que o esposo dela desejava 

trabalhar. Houve todo um esforço dos mediadores no sentido de incentivar sua continuidade 

no grupo ecologista, apesar das atitudes da agricultora em questão demonstrarem que ela 

estava decidida a deixar o grupo. 

Por outro lado, se houve momentos nos quais os mediadores técnicos e técnico-

políticos buscaram amenizar e solucionar conflitos entre as partes envolvidas, também foram 

observadas situações nas quais ocorreram divergências e desentendimentos a respeito das 

discussões levantadas e das soluções sugeridas. Dois momentos foram marcantes em relação a 

isso. Em um deles a mediadora Carmen da Emater/RS-Ascar questionou a um agricultor 

ecologista se ele e seu filho haviam estabelecido entre si algum tipo de remuneração mensal 

para o jovem por trabalhar na propriedade familiar. Nessa ocasião o agricultor – que estava 

visivelmente orgulhoso do filho que demonstrou interesse em continuar o trabalho na 

propriedade familiar, e para o qual ele comprou uma bicicleta e um celular – adotou uma 

postura claramente fechada e introspectiva após a pergunta da mediadora. Ele ainda 

argumentou sobre a dificuldade de se estabelecer uma remuneração para os membros de um 

grupo familiar que dependem de atividades agrícolas que nem sempre proporcionam rendas 

mensais. Depois disso se calou.  

Nesse sentido, percebe-se como a indivisibilidade do patrimônio familiar, observada 

por Chayanov (1974, 1981) no campesinato, ainda é uma característica marcante nas relações 

entre algumas famílias agricultoras familiares. Estas não concebem os bens oriundos do 

trabalho coletivo senão como patrimônio familiar indivisível. A intenção da mediadora – que 

seguiu argumentando com base na história de um agricultor de 40 anos que ainda dependia 
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dos pais para sua manutenção financeira e para a tomada de decisões sobre a gestão da 

propriedade – era alertar esse agricultor ecologista diante da possibilidade de saída de seu 

filho da propriedade dos pais pela falta de independência financeira e pelas limitações que 

acarreta uma situação na qual se trabalha e não se recebe retorno financeiro por isso. Muitos 

mediadores apontaram nas entrevistas a dificuldade de sucessão familiar nas propriedades da 

região devido a este fator limitante. Os jovens saem do meio rural e vão para as cidades em 

busca de empregos que lhes garantam independência financeira mesmo que os baixos salários, 

muitas vezes, não sejam sinônimo de melhoria na qualidade de vida desses jovens. 

Contudo, além de revelar uma intromissão inesperada, essa situação ocorrida entre a 

técnica e o agricultor demonstra uma forma de resistência do último. No caso, esse agricultor 

se posicionou e deu a entender que na agricultura não é simples realizar uma divisão 

monetária mensal semelhante ao pagamento de um salário para cada membro familiar. No 

momento seguinte, quando percebeu que seu argumento não era forte o suficiente para 

encerrar a conversa, esse agricultor se calou, se recusou a alimentar o diálogo sobre aquele 

assunto e, minutos depois, iniciou uma nova conversa, sobre outro tema, com outro técnico 

que estava sentado ao seu lado. Essa forma “silenciosa” de resistência revela sua eficácia 

quando constatamos que ao fim é o agricultor junto à sua família que resolverão esse embate. 

Outra situação de divergência observada entre agricultores ecologistas e técnicos 

ocorreu em relação à legislação e à burocracia que envolve a legalização das agroindústrias 

para a comercialização dos alimentos orgânicos processados. Na ocasião a mediadora 

Carmen, responsável pela assessoria às cooperativas de agricultura familiar no âmbito da UCP 

da Emater/RS-Ascar, explicou para outro agricultor ecologista que a confecção dos rótulos de 

suas embalagens estava incorreta. A nova legislação em vigor definia que as datas de 

fabricação e validade dos alimentos não poderiam mais estar escritas à mão, deveriam ser 

carimbadas ou impressas nos rótulos. O selo de certificação participativa da Rede Ecovida de 

Agroecologia também deveria aparecer na embalagem, assim como o nome do produtor e o 

local de produção do alimento. Diante disso, o agricultor ecologista se mostrou inconformado 

com a quantidade de exigências tributárias, sanitárias e ambientais que cumpria para chegar à 

certificação orgânica de seus produtos e explicou quantas vezes que já havia ido à gráfica 

modificar e imprimir novos rótulos que sempre continuavam estando errados. Ele reiterou que 

sempre procurou atender às novas exigências que lhe apresentavam, mas que nunca encontrou 

alguém que soubesse lhe explicar exatamente qual a maneira correta de confeccionar os 

rótulos, sendo que já havia desperdiçado milhares de reais nesse processo. Também fez 
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questão de mostrar aos mediadores e aos agricultores revisores as sacolas de rótulos inúteis 

que guardava dentro da agroindústria.  

Os ânimos desse agricultor ficaram visivelmente exaltados durante alguns minutos nos 

quais ele e a mediadora tentavam explicar um ao outro os seus pontos de vista. Depois de 

algum tempo, e ao final da visita de revisão da certificação, o agricultor ecologista esclareceu 

que sua fala não se tratou de um questionamento às normas, mas sim de uma demonstração a 

respeito de como a mudança recorrente e o aumento de exigências impactam a vida de 

pessoas como ele, que tem dificuldades em procurar e encontrar esse tipo de informações 

devido às atribuições que lhe ocupam durante o cotidiano de trabalho na agricultura. Diante 

disso, a mediadora reiterou que nesses casos ele deveria procurar ajuda de algum técnico da 

Emater/RS-Ascar antes de levar os rótulos para serem impressos na gráfica, já que os 

serigrafistas não detêm esse tipo de conhecimento.  

As diversas situações descritas ao longo desse capítulo revelam que os agentes de 

intervenção social possuem e exercem algum tipo de poder sobre os mediados. Existem 

assimetrias e interdependências entre agricultores ecologistas e técnicos, sendo que elas 

revelam apenas a complexidade que envolve o mundo social. Nesse sentido é necessário 

realizar uma leitura sociológica crítica e questionar a própria literatura acadêmica a respeito 

das condições reais para a existência de relações horizontais em contextos e estruturas 

marcadas por assimetrias de todo tipo. Portanto, ao longo desse trabalho foi possível 

compreender que ao invés dos agricultores e mediadores realizarem uma “ruptura com a 

reprodução das relações de poder”, como é defendido por Sevilla-Guzmán na agroecologia, 

esses agentes procuram questionar as formas das relações que mantêm e dialogar para chegar 

a acordos. Mesmo que a forma de organização do trabalho dentro da Rede Ecovida procure 

estabelecer certa igualdade entre agricultores e técnicos no processo de revisão da certificação 

participativa em rede, a maioria das instituições e organizações externas à rede ainda seguem 

um padrão de estrutura centralizada e verticalizada. E mesmo que não fosse assim, os 

agricultores, técnicos e dirigentes continuam marcados pelos capitais que incorporaram ao 

longo de suas trajetórias. Sendo assim, já existem diferenças simbólicas para além das 

materiais.  

Ainda assim, as relações entre os agentes estão sujeitas a um equilíbrio instável. O 

exercício do poder varia conforme a situação e os agentes envolvidos. No caso dessa 

pesquisa, os mediadores técnico-políticos entrevistados e vinculados ao Núcleo Missões 

exerciam poder sobre as famílias agricultoras ecologistas enquanto representantes instituídos 

da Rede Ecovida de Agroecologia. Portanto, eles acumulavam capitais culturais acadêmicos 
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(técnico-científicos) e políticos (contatos com políticos profissionais, segurança, desenvoltura, 

boa oratória) que lhes conferiam maior peso em determinadas relações com os(as) 

agricultores(as). Lembrando que sua autoridade e competência estão sujeitas ao desempenho 

no trabalho que desenvolviam com os agricultores. Esses, por sua vez, os avaliavam 

constantemente, mesmo que não o revelassem em público. De outra parte, os mediadores 

técnicos entrevistados e vinculados à Arede, Emater/RS-Ascar e Unicooper acumulavam 

capitais culturais acadêmicos (técnico-científicos) que utilizavam na realização de assessoria 

técnica nas propriedades das famílias.  

Ambos os agentes de intervenção social, mediadores técnicos e técnico-políticos, 

procuram reformular suas práticas e metodologias de trabalho para manter relações mais 

dialógicas e participativas com as famílias ecologistas assistidas. No que diz respeito à 

tomada de decisões sobre a produção agroecológica eles sugerem e não impõe as técnicas e 

métodos de manejo, estando sempre atentos para indicar as famílias mais experientes em 

determinadas práticas e assuntos. Contudo, em relação aos regulamentos que garantem e 

legitimam o processo de certificação participativa da produção orgânica, os mediadores 

técnico-políticos precisam cumprir certo papel: reorientar as práticas dos agricultores 

ecologistas para que estejam em consonância ao que é proposto pela Rede Ecovida de 

Agroecologia e cobrado e fiscalizado pelos auditores do MAPA. Dessa maneira, revela-se que 

no trabalho de mediação social existem assimetrias e interdependências, sendo que também há 

resistências por parte das famílias ecologistas que têm a prática da agricultura como sua forma 

de reprodução social e econômica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Chega-se ao final desse trabalho com a compreensão de que uma dinâmica de relações 

dialógicas e participativas entre agentes distintos – em seu habitus, no tipo de inserção social 

em relação à agricultura, nos capitais conformados durante suas trajetórias e experiências de 

vida que resultaram nos projetos atuais de porvir – é possível, ainda que agricultores e 

técnicos desempenhem papeis diferentes e saibam distingui-los. A dinâmica de trabalho 

dentro do Núcleo Missões nem sempre é tranquila e desafios são enfrentados pelas partes 

envolvidas que se mobilizam em torno da agroecologia, mesmo quando seus entendimentos e 

objetivos imediatos com agricultura ecológica divergem. É o que foi observado entre os 

agricultores, que entendem a agroecologia como uma forma imediata de reprodução social e 

econômica da família, e os técnicos e dirigentes, que vivem do trabalho de mediação social 

envolvendo agroecologia, sendo que problemas como as perdas na produção, a falta de 

clientes e de valorização econômica sobre os alimentos não os afetam diretamente.  

O que une as famílias agricultoras ecologistas e os mediadores sociais em torno da 

realização do projeto coletivo da Rede Ecovida de Agroecologia é sua identificação com as 

causas que dizem respeito à preservação da saúde familiar (delas e também dos 

consumidores) e uma melhoria na qualidade de vida que está associada com a possibilidade 

de permanecer trabalhando e vivendo no campo. O reconhecimento social recebido dos 

consumidores é uma realidade mais forte para algumas famílias da região, dependendo das 

localidades, enquanto as outras trabalham para ser reconhecidas pelos alimentos que 

produzem num processo que envolve uma relação diferenciada com a natureza.  

Nesse sentido, ao retomar o problema de investigação que guiou essa pesquisa e 

questionou como “na trajetória de formação e desenvolvimento do Núcleo Missões da Rede 

Ecovida de Agroecologia são estabelecidas as relações de mediação técnica e política entre 

os dirigentes, técnicos e agricultores ecologistas?” percebemos se tratar de relações 

caracterizadas por assimetrias e interdependências, relações marcadas por um equilíbrio 

variável de poder segundo o contexto e os agentes presentes na situação. Assim, há dedicação 

por parte dos técnicos e agrônomos para aprender com as famílias agricultoras ecologistas nas 

práticas cotidianas, visto que eles reconhecem que suas formações nos cursos técnicos e 

superiores foram majoritariamente voltadas para fornecer assistência na prática da agricultura 

convencional. Reformular as metodologias de trabalho aprendidas na faculdade, e os próprios 

conhecimentos sobre a produção agrícola, envolve cursar especializações e formações 

alternativas, bem como participar de uma rede de contatos que possibilite indicar e recorrer 
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aos conhecimentos agroecológicos de outros técnicos e facilitar intercâmbios entre os 

agricultores ecologistas mais experientes e aqueles que buscam solucionar seus problemas 

produtivos. 

Pelo que podemos perceber, se em seu trabalho os técnicos e dirigentes não definem 

nem impõem tecnologias e formas de manejo aos cultivos realizados pelas famílias 

agricultoras ecologistas, os dirigentes do Núcleo Missões ainda acumulam o papel de realizar 

cobranças no cumprimento das normativas que regem o processo de certificação participativa 

de conformidade orgânica e que possibilitam a continuidade das famílias como associadas da 

Rede Ecovida de Agroecologia. O que envolve desde questões produtivas, como o plantio de 

barreiras nos limites das áreas certificadas, o cuidado com a procedência da água que irriga os 

cultivos, a não utilização de sementes transgênicas, adubos químicos, agrotóxicos, até 

questões legais burocráticas, como o pagamento da anuidade para a Rede Ecovida, a 

realização de reuniões periódicas entre os integrantes dos grupos e seu registro em ata, o 

preenchimento do plano de manejo, do caderno de campo, da declaração de transação 

comercial dos produtos e a participação nas reuniões do grupo local e do Núcleo. O 

cumprimento dessas normas foi estabelecido pela Rede Ecovida como requisito para a entrada 

e a permanência dos agricultores na rede, sendo que o MAPA fiscaliza a documentação dos 

núcleos e realiza sorteios anuais para visitar algumas propriedades ecologistas. Essa posição 

ocupada pelos dirigentes do Núcleo lhes confere poder sobre as famílias agricultoras. Esse 

poder só é abalado em contextos e atividades nas quais os agricultores questionam o que é 

proposto e a forma como isso lhes é colocado.  

Percebeu-se que existe dependência das famílias em relação aos técnicos e dirigentes 

do Núcleo no que diz respeito à forma correta de preenchimento da documentação, de redação 

das atas, na atualização sobre mudanças na legislação ambiental, sanitária, fiscal envolvendo 

o cultivo e o processamento de alimentos e, em alguns casos, na cobrança do cumprimento 

das normativas por parte dos outros integrantes do grupo, sendo que os mediadores foram 

procurados para interceder na resolução de situações embaraçosas. Isso ocorre porque os 

técnicos, da Emater/RS-Ascar, Arede, Unicooper, detém capitais culturais acadêmicos 

(técnico-científicos) e os dirigentes do Núcleo Missões acumulam esses capitais com os 

capitais políticos (contatos com profissionais políticos, segurança, oratória, desenvoltura 

discursando em público) que adquiriram durante suas trajetórias de interação com os 

movimentos sociais e o Estado. De maneira que eles são reconhecidos por possuir esses 

capitais simbólicos que lhes permitem orientar (no caso dos técnicos) e cobrar (no caso dos 
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dirigentes) o cumprimento das regras da Rede Ecovida, instituição à qual as famílias se 

associam e os dirigentes representam e organizam localmente.  

Essa dependência é menor em relação às decisões sobre os cultivos e o manejo da 

propriedade porque muitas famílias ecologistas já incorporaram alguns conhecimentos 

agroecológicos em seu saber-fazer. Esses conhecimentos foram obtidos junto aos técnicos e, 

também, ao longo das viagens realizadas para conhecer experiências produtivas em outros 

núcleos da Rede Ecovida, nos dias de campo, nas oficinas e atividades de troca de sementes, 

de mudas e conhecimentos realizadas no âmbito do Núcleo e do grupo ecologista local de que 

participam. Muitos agricultores e agricultoras demonstraram, durante as entrevistas e as 

atividades que foram acompanhadas, que procuram inovar e testar novos cultivos e maneiras 

de comercialização por conta própria, sendo que consultam os técnicos e dirigentes após 

visualizarem se aquilo realmente funcionará de acordo com as necessidades, possibilidades e 

limites dos membros de suas famílias. Nesse sentido, a razão prática que orienta as ações das 

famílias agricultoras ecologistas está muito ligada à reprodução social e econômica de seu 

grupo familiar. De modo que quando essa razão imediata foi ameaçada muitos agricultores 

demonstraram resistência e questionaram algumas coisas que foram colocadas. 

Dadas essas situações, a resposta encontrada para o objetivo geral dessa pesquisa, que 

era analisar as relações de mediação entre agricultores ecologistas, dirigentes e técnicos 

vinculados ao Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, tendo em vista que propõe 

uma relação horizontal, e como estes mobilizam saberes, conhecimentos e poderes na 

consecução da agricultura ecológica e do movimento agroecológico, é que os agentes 

procuram superar em suas práticas as limitações encontradas na estrutura de organização e de 

funcionamento da Rede Ecovida e das disciplinas (convencionais) dos cursos técnicos e 

bacharelados em agronomia nos quais a maioria dos técnicos e extensionistas rurais se 

formaram. Além disso, é possível questionar a própria literatura acadêmica sobre 

agroecologia – que influenciou os projetos de agricultura dos movimentos sociais e a criação 

das redes de agroecologia, como a Rede Ecovida – e sua pretensão de defender a instituição 

de relações horizontais entre agentes acostumados a estudar, trabalhar, viver e se relacionar 

dentro de estruturas sociais permeadas por assimetrias.  

No caso dos mediadores dessa pesquisa, a limitação de técnicos capacitados para 

trabalhar com assistência técnica agroecológica é enfrentada com a realização de oficinas e 

dias de campo em propriedades ecologistas no intuito de que as famílias agricultoras não 

permaneçam sempre dependentes deles. Há um incentivo ao domínio das tecnologias 

produtivas e de sua utilização nos cultivos. Durante as plenárias são fornecidas explicações e 
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modelos para o preenchimento adequado da documentação pelas famílias. O que não elimina 

a necessidade de atuação dos mediadores junto aos agricultores porque é o seu trabalho, 

enquanto agentes que propõe novos sentidos, crenças e atitudes, que permite elevar essas 

pessoas à categoria de agricultores(as) familiares ecologistas para acessar políticas públicas e 

mercados que exigem as qualidades de “orgânico” ou “ecológico” como diferenciais dos 

alimentos. A exemplo do que ocorre nos mercados institucionais, PAA e PNAE. Nessa altura, 

novamente, reforçamos que nem todas as propostas feitas pelos mediadores são aceitas e 

implementadas pelos agricultores. 

No que diz respeito aos objetivos específicos propostos para compreender as 

especificidades do caso estudado, como primeiro objetivo procurou-se esquadrinhar o 

processo de modernização da agricultura e as particularidades da modernização da 

agricultura familiar na região das Missões e da Fronteira Noroeste do estado do RS. A partir 

disso foi possível compreender que o processo de modernização da base tecnológica da 

agricultura, implementado e incentivado desde o período dos governos militares brasileiros 

em parceria com agências e governos estrangeiros, foi difundido por meio do discurso de 

vários agentes. Dentre eles as instituições bancárias; os setores empresariais ligados à 

indústria de fabricação de máquinas e insumos e de transformação de alimentos; e as 

empresas de assistência técnica, públicas e privadas, cujos extensionistas rurais eram 

responsáveis por orientar os agricultores na adoção dos pacotes tecnológicos modernos. A 

partir do final da década de 1970 e durante toda a década de 1980 os primeiros sinais sobre as 

consequências negativas da degradação ambiental, somados ao incremento do êxodo rural e 

ao empobrecimento das populações rurais e urbanas, levaram à organização e à criação de 

vários movimentos sociais. Esses movimentos eram vinculados ao sindicalismo dos 

trabalhadores rurais ou aos movimentos de trabalhadores rurais sem terra, atingidos por 

barragens, estradas e grandes obras públicas e, mais tarde, movimentos de mulheres, de 

pequenos agricultores e de populações tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores 

artesanais). Em alguns deles a agroecologia foi tomada como proposta para a agricultura. 

Na região da Fronteira Noroeste e Missões do RS as famílias agricultoras organizadas 

no movimento sindical rural ligado à Fetag e à CUT também passaram a discutir alternativas 

para os pequenos agricultores em meados da década de 1980. Entre essas famílias, algumas 

implementaram apenas parcialmente as tecnologias produtivas modernas, outras sofreram 

intoxicações ou presenciaram o adoecimento de familiares devido ao uso de agrotóxicos, o 

que as motivou a abandonar esse tipo de produção e procurar alternativas. Em âmbito local, 

ao longo das décadas de 1980 a 2000, elas receberam apoio de alguns padres e pastores das 
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Igrejas Católica, Luterana e Anglicana, dos técnicos de ONGs como a ASTRF e de alguns 

extensionistas dos escritórios da Emater/RS-Ascar. Essas famílias experimentaram estratégias 

de diversificação da produção, apostaram no leite, na criação de suínos, na produção de 

melado, açúcar-mascavo, rapadura, mandioca, milho, batata-doce, hortaliças, frutas e na 

comercialização em feiras e em cooperativas de agricultura familiar criadas especificamente 

para garantir canais de comercialização àqueles agricultores cuja pequena produção não era 

comprada pelas grandes empresas, indústrias e supermercados. 

A partir da década de 2000 algumas dessas famílias que já eram assessoradas em 

programas desenvolvidos pela Cooperluz, como o PCE e o PAF, e pela ASTRF passaram a 

contar com o auxílio da Unicooper para a comercialização da produção e dos programas de 

assessoria técnica à produção alternativa e agroecológica desenvolvidos pela Arede. Nesse 

ponto é possível compreender o segundo objetivo específico almejado pela investigação que 

era entender o processo de formação do Núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia e 

as trajetórias de agricultura das famílias e dos técnicos/agrônomos. A Rede Ecovida foi 

criada no Sul do Brasil ao final da década de 1990, sendo que ao início da década de 2000 os 

mediadores envolvidos na Cooperluz e na Arede passaram a estreitar relações com os 

mediadores da ASTRF, do Cetap e do Centro Ecológico para participar dos encontros 

ampliados da Rede e trazer técnicos à região das Missões e da Fronteira Noroeste para falar 

sobre agroecologia para os agricultores interessados. Isso culminou, em 2005, na apresentação 

e na proposição de criar um novo núcleo para inserir essas famílias agricultoras na Rede 

Ecovida de Agroecologia. Proposta que foi aceita pela Rede em 2007, mas que se concretizou 

com a ativação dos trabalhos oficiais de certificação participativa no Núcleo Missões apenas 

no ano de 2013. 

Durante o período intermediário transcorrido de 2007 a 2013, em que o Núcleo 

Missões foi considerado um Pré-Núcleo da Rede Ecovida, os mediadores vinculados à Arede 

enfrentaram a redução do corpo técnico da entidade, dos recursos financeiros repassados à 

ONG pelas entidades sócias e o desânimo que as situações de interrupção de alguns trabalhos 

gerou nas famílias ecologistas que vinham sendo assistidas. Destaca-se ainda que em 2006 as 

famílias ecologistas e os mediadores da Arede perderam uma parceria importante nos 

trabalhos que vinham sendo realizados com agricultura ecológica desde o final da década de 

1980: a ONG ASTRF deixou de existir. A partir de 2008 a chegada de um novo mediador 

para trabalhar junto à Arede resultou no replanejamento das atividades que vinham sendo 

desenvolvidas pela ONG e da forma de captação de recursos que vinha sendo implementada. 

Novas parcerias foram sendo construídas para a realização de projetos e para a disputa de 
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editais para recebimento de recursos financeiros e materiais que possibilitaram retomar o 

trabalho de assessoria junto às famílias ecologistas. Houve uma aproximação com o escritório 

regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa cujos mediadores técnicos tomaram parte no 

mapeamento de novas famílias agricultoras com potencial e interessadas na agricultura 

ecológica, passaram a assessorá-las nos cultivos, bem como acompanhar e fornecer suporte 

material e logístico nas visitas de certificação participativa iniciadas em 2013. 

Ressalta-se que as famílias agricultoras certificadas em 2013 e as que entraram no 

Núcleo posteriormente (dentre as que foram entrevistadas) possuem trajetórias distintas em 

relação à agricultura. As famílias ecologistas de trajetórias “históricas” nasceram, viveram e 

trabalharam durante toda a vida na agricultura, não havendo momentos de ruptura nos quais 

tenham deixado o meio rural para viver e trabalhar na cidade. De forma que apresentam um 

tipo de inserção social bem específico na agricultura. Entre as famílias agricultoras 

ecologistas de inserção recente no Núcleo foram percebidas dinâmicas mais diversas. Por 

mais que algumas delas tenham vivido e trabalhado nas propriedades rurais dos pais durante a 

juventude, e participado dos debates dentro dos movimentos sindicais e de alguns 

movimentos sociais do campo (PJR, STR, MMC), muitas famílias agricultoras ecologistas de 

inserção recente vivenciaram períodos em que moraram e trabalharam na cidade, havendo 

casos em que a experiência de viver no meio rural se deu após toda uma trajetória de vida 

urbana. Nesse sentido, as experiências urbanas que vivenciaram lhes permitiram criar relações 

diferenciadas com os públicos consumidores. Nesse grupo, algumas famílias criaram 

estratégias de produção e comercialização direcionadas para públicos bem específicos. 

Essas situações bastante diversas levam a retomar mais um objetivo específico 

inserido na pesquisa, ou seja, entender a interação entre os projetos de agricultura das 

famílias agricultoras ecologistas. A análise das falas e das atitudes dessas famílias 

possibilitou compreender que, mesmo se tratando de agentes cujas trajetórias de vida e as 

formas de inserção social diferenciadas contribuíram para conformar habitus distintos, seus 

projetos de vida possuem pontos em comum. Não são idênticos em suas particularidades, mas 

de alguma forma todas essas pessoas procuram uma qualidade de vida melhor para suas 

famílias e isso passa pela saúde, pelos alimentos orgânicos ou ecológicos que consomem, pela 

possibilidade de continuar vivendo no meio rural, em alguns casos, e pelo estilo de vida 

menos agitado em comparação ao que é vivido nas cidades, em outros casos. A preocupação 

com a própria saúde e a imagem que se tem sobre viver no meio rural impactam fortemente as 

práticas e a formulação dos projetos de vida individuais dessas famílias agricultoras 

ecologistas.  
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A respeito das particularidades da relação de mediação social estabelecida em uma 

organização de agricultores ecologistas local e o movimento agroecológico mais amplo 

identificou-se dois pontos importantes. O primeiro deles diz respeito ao fato de não haver 

disputas em torno da diferenciação dos trabalhos de assistência técnica desenvolvidos pelos 

técnicos da Emater/RS-Ascar, Arede e Unicooper. Diferente do que foi percebido por Oliveira 

(2004), em pesquisa realizada com os agricultores ecologistas e os técnicos de uma ONG da 

região do Litoral Norte do RS, nessa pesquisa percebeu-se que os técnicos que assistem as 

famílias ecologistas vinculadas ao Núcleo Missões procuram trabalhar em conjunto. Os 

mediadores da Arede delegam o trabalho de assistência técnica que não conseguem realizar 

aos extensionistas dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar porque sua equipe técnica é 

muito reduzida (com 4 técnicos) e porque as dimensões territoriais abarcadas pelo Núcleo 

(considerando as famílias já certificadas) englobam agricultores de 04 Coredes do estado do 

RS (Missões, Fronteira Noroeste, Celeiro e Vale do Jaguari). Dessa maneira, o trabalho de 

assistência técnica agroecológica não é percebido como algo que compete somente aos 

mediadores da Arede. Os mediadores da Emater/RS-Ascar e da Unicooper são percebidos 

como parceiros nessa empreitada. 

O segundo ponto de especificidade identificado foi que na trajetória que levou à 

formação do Núcleo Missões da Rede Ecovida houve a participação de lideranças religiosas 

que contribuíram na orientação e na organização das famílias agricultoras que desejavam 

alterar seus processos produtivos. Contudo, nas entrevistas realizadas, não foram citados 

nomes de lideranças individuais marcantes nesse sentido, tanto por parte dos agricultores 

como dos mediadores. No caso das pesquisas realizadas por Schmitt (2001) e Oliveira (2004) 

em outros núcleos da Rede Ecovida no RS, os Núcleos Serra (região de Ipê e Antônio Prado) 

e Litoral Solidário (região de Torres e Dom Pedro de Alcântara), respectivamente, os 

agricultores entrevistados identificaram nominalmente as lideranças religiosos que marcaram 

o início de suas trajetórias de ecologização. Diante dessas situações distintas, entendeu-se que 

a reorientação do processo produtivo entre as famílias ecologistas de trajetórias “históricas”, 

da região das Missões e da Fronteira Noroeste do RS, foi influenciada mais fortemente pela 

participação nas discussões realizadas no âmbito do movimento sindical rural vinculado à 

CUT, nas décadas de 1980 e 1990. Houve também o incentivo dos técnicos ligados à ONG 

ASTRF que trabalhavam com assistência técnica voltada à agricultura alternativa desde o 

final da década de 1980. Importa relembrar que essa ONG foi formada pelas lideranças de 

quatro STRs que participaram do DNTR/CUT na década de 1980, portanto, novamente, 

percebe-se a importância que os movimentos sindicais rurais e os movimentos sociais do 
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campo tiveram na reorientação das práticas das famílias agricultoras ecologistas da região 

estudada nessa pesquisa. 
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